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BIONECROPOLÍTICA, NOÇÃO DE PESSOA E A IMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO “DE BRANCO” 
PARA OS KAIOWÁ DA GRANDE DOURADOS-MS 

 
Isadora Spadoni Sguarezi1 

Simone Becker2 
 

 
Resumo 
Com a Constituição de 1988, os povos indígenas passaram a ter o “direito” de possuir documento civil. Muitas 
vezes, porém, esse “direito” se confunde com uma imposição do Estado, sob pretexto de aperfeiçoar políticas 
públicas, quantificar a população, mapear enfermidades e estatizar o biológico. Em Mato Grosso do Sul, 
estado com maior número de pessoas em situação de “sub-registro” no país, para um Kaiowá ter documento 
é preciso percorrer um árduo caminho. 

 
Palavras-chaves: Kaiowá; documento de branco; sub-registro; biopolítica; necropolítica 

 

Preliminares 

Ensaiaremos neste trabalho alguns sentidos atribuídos à vida e à morte ou ao 

fazer/deixar viver e ao fazer/deixar morrer acionados pelo governo brasileiro em suas 

esferas federal, estadual e municipal contra os indígenas do sul de Mato Grosso do Sul 

(MS), cujos dispositivos3 a referida engrenagem estatal detém (quiçá monopoliza).  

Estes escritos são fruto do início da pesquisa de mestrado de Isadora Spadoni 

Sguarezi e de alguns dos fios condutores da pesquisa desenvolvida por Simone Becker 

junto ao agonizante Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Cabem algumas precauções 

quanto à leitura das próximas linhas: trata-se de um ensaio, portanto de um exercício de 

estranhamento tecido com vagar e (c)alma na lida com os documentos de reconhecimento 

de indígenas, como o Rani4, e de outros que com estes se mistura(re)m em meio às mais 

diversas interpretações des-feridas pelos agentes do Estado que o manuseiam5. E mais: um 

                                                      
1
 Discente do programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Grande Dourados – 

PPGAnt-UFGD. 
2
 Educadora e pesquisadora associada II na UFGD/PPGAnt/PPGS-MS/CNPq. 

3
 Aqui dispositivo também pode se referir à ferramenta (ou conceito) foucaultiana. A nosso ver são, grosso 

modo, relações de força que se articulam na (retro)alimentação da produção de saberes [como o 
conhecimento científico]. Estes, por sua vez, são/estão umbilicalmente vinculados às relações ou exercícios 
de poderes e suas inevitáveis “verdades” com tons absolutistas. Em meio a estas engrenagens cotidianas, as 
expressões e performances de existências e resistências indígenas tendem a ser invisibilizadas e trituradas 
pelas ações estatais.  
4
 Registro Administrativo de Nascimento de Índio, regulamentado pela Portaria n° 03/PRES, de 14 de janeiro 

de 2002. 
5
 Que não deixa de ser manipulação. Ao decupar ou escandir a palavra “desferir”, procuramos sinalizar quão 

diferentes sentidos elas trazem em si, que não estão para além do bem e do mal.  
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exercício de aproximação, esperamos, com a etnologia indígena, como uma das autoras o 

fez recentemente, no potente GT 93 da Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM). 

O acesso dos Kaiowá de Mato Grosso do Sul ao documento civil6 permeia diferentes 

aspectos de suas vidas, como o ingresso ao sistema de educação escolar, o acesso a 

serviços de saúde, aos benefícios previdenciários e ao mercado de trabalho formal. Neste 

momento, pretendemos discorrer especificamente sobre os marcos de vida (nascimento) e 

de morte dos Kaiowá sob a ótica dos documentos, do racismo de Estado (FOUCAULT, 2010) 

e da biopolítica7 foucaultiana. 

 

A biopolítica dos documentos 

Michel Foucault (1999) diferencia três tipos de poderes percebidos ao longo da 

“história humana”. O primeiro, soberano, segundo o qual o rei detinha o direito de vida e 

de morte de seus súditos e o exercia para defender a si próprio de outrem, usando o súdito 

para defendê-lo até a morte (poder indireto), ou quando o próprio súdito ameaçava a vida 

do soberano e por isso era morto como forma de castigo (poder direto). Nessa primeira 

fase, o poder explorava a terra e seus produtos e expropriava bens e riquezas de seus 

súditos.  

A “outrofobia” aqui já grita existência, bem como a política estatal ocidental sobre a 

qual somos solidificados/subjetivados, a saber: a da propriedade privada, cuja prerrogativa 

é para poucos. E mais: princípios que guiam a conquista do bem maior porque 

irreproduzível nos dias atuais (século XXI): a terra. Eis uma das possíveis vias pelas quais 

secularmente a resistência Kaiowá8 se perfaz, bem como suas matanças descaradas se 

multiplicam sem quaisquer represálias por parte de quem deveria fazer.  

                                                      
6
 Tema da pesquisa de mestrado de uma das autoras. 

7
 No tocante aos diálogos entre Achille Mbembe (2018) – necropolítica – e Michel Foucault, importantes são 
as palavras de Tatiana Roque (2018, p. 18): “Foucault sempre exagerou na microfísica, dando a impressão 
de que as relações de poder atuam principalmente em esferas invisíveis. Não é falso, mas Mbembe traz o 
colega francês de volta ao chão, lembrando o que há de dramaticamente físico na morte daqueles que é 
mais fácil matar. Há uma repartição explícita entre corpos poupáveis e corpos matáveis. Mesmo que o 
capitalismo sempre tenha esvaziado a singularidade do corpo do trabalhador, tornando-o mercadoria – a 
única capaz de gerar valor –, resguardava-se um terreno em que o homem podia retomar seu corpo 
existencial. *...+ Hoje o capitalismo mudou.” 

8
 Mas não apenas ela. 
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No século XVII e primeira metade do século XVIII, surge o poder disciplinar ou a 

anatomopolítica. Esse segundo mecanismo extrai dos corpos não mais bens e riquezas, 

mas, sim, tempo e trabalho. Para Foucault (1999, p. 31), é “um tipo de poder que se exerce 

continuamente por vigilância e não de forma descontínua por sistemas de tributos e de 

obrigações crônicas”. Segundo o autor, o poder disciplinar é uma das grandes invenções da 

sociedade burguesa. Manifesta-se por instituições como escola, hospital, quartel, oficina, e 

incide sobre corpos-organismos individualizados, por meio da vigilância e do treinamento. 

O biopoder, por sua vez, seria um aperfeiçoamento da disciplina. Enquanto no 

poder soberano se concedia ao súdito a opção de morrer ou de viver, no terceiro poder, a 

partir do século XIX, esse novo direito político previa o poder de “‘fazer’ viver e de ‘deixar’ 

morrer” (FOUCAULT, 1999, p. 202). 

Esse terceiro mecanismo, biopolítico, é uma evolução do poder disciplinar, no 

sentido de que, ao invés de disciplinar a vida individualizante sobre o homem-corpo, a nova 

tecnologia instaura-se sobre o homem-espécie, de forma massificante, no espaço da 

cidade e de seu controle. Nas palavras do filósofo francês:  

 

A nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na 
medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, 
ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são 
próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a 
doença, etc. (FOUCAULT, 1999, p. 204). 

 

Percebamos que já não há como domesticar os corpos “rebeldes” dos sujeitos que 

habitam um dado território chamado de país/nação apenas pelo flagelo sobre o corpo ou, 

sobretudo, por essa via. Eis os mecanismos que sutilmente no cotidiano nos fazem, 

inclusive, vigiar e punir (culpabilizar) como se Estado fossem os outros com quem 

convivemos. Assim, é no contexto do biopoder e do racismo de Estado que se dá a 

discussão aqui proposta sobre os documentos estatais de registro de vida e de morte de 

indivíduos brasileiros. 

 

Documento de vida 

Na pesquisa feita entre 2004 e 2007 por uma das autoras, sugere-se que quem nos 

gesta e nos pare é o Estado (BECKER, 2008). É ele quem, pelas normatividades da 

governamentalidade, produz políticas de controle, especialmente para os que não lhe 
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importam. Mas mais do que isso: sem certidão de nascimento nada somos, porque nada 

podemos acessar em termos de saúde, benefícios, informação. 

A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é o documento do Estado brasileiro que 

registra o nascimento de indivíduos9. Criado em 2010 como parte da estratégia 

governamental para erradicação do “sub-registro”10 brasileiro, a DNV vem antes da 

Certidão de Nascimento e é emitida pelo profissional de saúde responsável por 

acompanhar a gestação, o parto ou o recém-nascido (BRASIL, 2011). Para Foucault, são 

dispositivos de vigilância e de controle que se misturam aos de resistência e de produção 

de cuidado, por mais pessoalizados que estejam na tessitura da rede de saúde (TURDERA, 

2016). Regulamentada pela Lei 12.662, de 2012, essa declaração traz informações como 

nome do bebê, filiação11, data e hora de nascimento, duração e tipo de gravidez, tipo de 

parto, se o bebê nasceu com alguma má-formação, e até grau de escolaridade da mãe e 

local do parto (se em unidade hospitalar ou em casa, por exemplo).  

Essa declaração simboliza o que Foucault (2010, p. 201) define como um dos 

fenômenos fundamentais que surgiram no século XIX: a assunção da vida pelo poder, “uma 

tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do 

biológico ou, pelo menos, uma certa inclinação que conduz ao que se poderia chamar de 

estatização do biológico”. 

Além de estatizar o biológico, computar informações sobre o nascimento, o nascido 

e sua família, e, com essas estatísticas, teoricamente subsidiar políticas de saúde pública, a 

DNV é instrumento indispensável para obtenção do Registro Civil de Nascimento junto aos 

cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais e elemento subsidiário para assentamento 

do Rani pela Fundação Nacional do Índio (Funai). 

                                                      
9
 Em outro momento quiçá caibam maiores tessituras sobre a categoria indivíduo para uma dada 
antropologia social dumontiana.  

10
 A diferença entre os nascimentos identificados pela pesquisa Estatísticas do Registro Civil e os nascimentos 
previstos na Projeção da População por Sexo e Idade, ambas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), gera o percentual de sub-registro de nascimentos, ou seja, o percentual de 
nascimentos esperados para um determinado ano que não foi registrado em cartório até o primeiro 
trimestre do ano seguinte (IBGE, 2018).  

11
 A indicação do nome do pai na DNV não é considerada pelo Estado brasileiro como prova de paternidade, 
pois consiste apenas na declaração da mãe no momento do preenchimento pelo profissional de saúde. A 
paternidade somente pode ser atribuída na forma da lei, por presunção nos termos do artigo 1.597 do 
Código Civil, por reconhecimento voluntário, nos moldes da Lei 8.560/92 e do artigo 1.609 do Código Civil, 
ou por reconhecimento forçado em ação judicial de investigação de paternidade. 
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O fluxo normal de atendimento entre os “não indígenas” para o assentamento do 

Registro Civil de Nascimento dentro do prazo legal12 se dá da seguinte forma: mãe e bebê 

saem do hospital com a DNV13 e se dirigem a um cartório de pessoas naturais para fazer o 

registro. A mãe e/ou o pai apresenta(m) seu(s) documento(s) civil(is) de identificação. Caso 

a mãe vá sem o companheiro, precisa apresentar também a Certidão de Casamento. Se o 

casal não tiver união formal, o pai precisa comparecer ao cartório ou a mãe precisa levar 

uma declaração de reconhecimento de paternidade assinada pelo pai e autenticada em 

cartório. Outras hipóteses são previstas no Código Civil (ver nota de rodapé 11). Por mais 

que traduzíssemos este percurso em fluxograma, as dificuldades de acesso à cidade e às 

demais instituições estatais são cotidianas por parte dos indígenas (MEYER; BECKER, 2014; 

MÜLLER, 2014).  

Em se tratando da realidade dos Kaiowá do cone sul de Mato Grosso do Sul, com 

base na experiência de uma das autoras como Indigenista Especializada da Funai nessa 

região, em especial no município de Caarapó, deparamo-nos com um fluxo ainda mais 

tortuoso: portando a DNV14, mãe e/ou pai procuram a Funai para realizar o Rani da criança 

e, posteriormente, vão ao cartório com o Rani para assentamento do Registro Civil de 

Nascimento. Entre os motivos para isso estão: a) melhor interlocução com o órgão 

indigenista; b) garantia da inclusão da etnia15 no documento administrativo e, 

posteriormente, no documento civil; c) extrapolamento do prazo legal para assentar o 

registro civil somente com a DNV; d) negativa dos cartórios em assentarem o registro civil 

sem o documento da Funai. 

                                                      
12

 De acordo com a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), o Registro de Nascimento deve ser assentado em 
até 15 dias após o parto, ampliando-se para até três meses para lugares distantes mais de 30 quilômetros 
da sede do cartório. A aldeia Te’yikuê fica cerca de 20 quilômetros de distância do cartório de pessoas 
naturais do município de Caarapó (MS). 

13
 Ver a respeito em Unidades Interligadas. 

14
 Caso a família tenha perdido a DNV, o que não é incomum, é preciso solicitar uma cópia à maternidade, o 
que torna o processo ainda mais moroso e tortuoso. Se a criança nasceu em casa e não teve DNV, faz-se 
necessário instaurar um processo administrativo junto à Funai para emissão de Rani tardio (sem a DNV), 
procedimento que leva cerca de um ano para ser concluído. 

15
 A inclusão da etnia é um direito previsto pela Resolução Conjunta nº 03/2012 CNMP/CNJ. Entretanto, 
apesar de a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) prever o critério de 
autoidentificação étnica, os cartórios e outros órgãos públicos da região de Dourados exigem que a Funai 
ateste a etnia do indígena, seja com a presença de um servidor da Fundação no ato do registro ou com a 
apresentação do Rani. 
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Antes da Constituição Federal de 1988, os povos indígenas eram obrigatoriamente 

registrados na Funai, de acordo com o Estatuto do Índio (Lei 6.001, de 1973). Depois da 

Carta Magna, passaram a ser considerados “cidadãos plenos” para o ordenamento jurídico 

e, desta forma, a ter direito à obtenção do Registro Civil de Nascimento. Apesar da não 

obrigatoriedade formal em serem registrados em cartórios, e sim “um direito e uma 

opção”, os documentos civis são requisitos para o acesso a direitos – mais uma entre 

tantas contradições do ordenamento jurídico brasileiro. 

A população indígena não urbana de Caarapó se distribui entre a Aldeia Te’yikuê16 e 

dez retomadas17 no entorno dela, contabilizando uma população de cerca de 10 mil 

indígenas. Sobretudo nas áreas de retomada, onde a Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(Sesai) oficialmente não faz atendimento à saúde18 – apesar de os profissionais de saúde da 

Secretaria em Caarapó realizarem acompanhamento informal de famílias nessas 

localidades, por serem anexas à reserva –, observa-se, ainda que de forma rara, a 

ocorrência de nascimentos em casa, e não no hospital do município, o que é fortemente 

combatido pelos profissionais de saúde da secretaria.  

Colegas que trabalharam no atendimento à documentação em Caarapó contam 

casos de profissionais da Sesai que se negaram a emitir a DNV para crianças nascidas em 

casa, pois, segundo informações dadas a uma das autoras, esses servidores precisam 

                                                      
16

 A aldeia, ou “Reserva Indígena de Caarapó”, é uma das oito reservas criadas pelo Serviço de Proteção aos 
Índios (SPI) na década de 1920, todas com extensões inferiores a 3.600 hectares cada uma, para abrigar os 
indígenas esbulhados de seu território tradicional e liberar áreas para a o dito “desenvolvimento nacional”. 
As outras estão nos municípios de Amambai, Coronel Sapucaia, Dourados, Japorã, Paranhos e Tacuru, todos 
situados no cone sul de Mato Grosso do Sul. 

17
 Termo usado pelos Kaiowá, antropólogos e indigenistas para se referirem a terras em litígio. Segundo o 
dicionário Aulete, retomar significa “tomar de volta; tornar a tomar; reaver, recuperar”. No caso, recuperar 
as terras tradicionais.  

18
 Apesar de a União já ter sido condenada a prestar atendimento de saúde em áreas não demarcadas, por 
ser o acesso à saúde um princípio constitucional e por outras leis e decretos regulamentarem esse direito, 
em todo o Brasil há casos de negativas de atendimento por parte da Sesai a indígenas ditos “não aldeados”, 
como é possível ver na Ação Civil Pública proposta pela Procuradoria da República em Santarém-PA, no ano 
de 2015. Àquela época, para justificar a negativa de atendimento a essas comunidades fora de aldeias 
regularizadas, o então Secretário Especial de Saúde Indígena (cargo máximo da Sesai) Antonio Alves de 
Souza afirmou “(...) proporcionar atendimento diferenciado ao índio urbanizado, não aldeado, pelo simples 
fato de ser indígena, caracteriza afronta ao princípio constitucional da igualdade, uma vez que não há 
justificativa a fornecer esse privilégio ante o cidadão não indígena”. Como se um direito básico fosse um 
“privilégio”, e como se o índio, ao se tornar “urbanizado”, fosse menos índio que os demais, visão 
abandonada pela Constituição Federal de 1988 e pela Convenção nº 169 da OIT.  
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atender metas e há punição à equipe de saúde caso haja um grande índice de partos 

ocorridos fora de unidades hospitalares. 

Mesmo com várias ações governamentais para erradicar o sub-registro, os 

indígenas pertencem, em nível nacional, ao grupo populacional com menor percentual de 

crianças com Registro Civil de Nascimento. Enquanto entre os não indígenas, cerca de 98% 

das crianças com até 10 anos de idade possuíam registro em cartório, entre as crianças 

indígenas esse percentual era de apenas 67%19. Em dezembro de 2018, havia cerca de 750 

crianças sem documento civil matriculadas na escola indígena Ñandejara Polo, na aldeia 

Te’yikuê, em Caarapó, em um universo de aproximadamente 1.500 alunos. A expectativa é 

de que esse número seja ainda maior, pois há crianças que sequer ingressam na escola, por 

não possuírem documentação. 

Considerando que a biopolítica controla a vida da população sob o argumento de 

preservá-la – por meio de estatísticas, medições globais e outros dispositivos que baixem a 

morbidade e encompridem/estendam a vida –, o Estado, assim como no poder soberano, 

também pode tirar a vida. E isso é feito, segundo Foucault (2010, p. 215), por meio do 

racismo. “A função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado 

funcione no modo do biopoder, pelo racismo”. Para tirar a vida, Foucault não entende 

simplesmente o assassínio direto, “mas também tudo o que pode ser assassínio direto: o 

fato de expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e 

simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição”. (2010, p. 216) 

Negar ou dificultar o acesso à documentação civil aos Kaiowá de Mato Grosso do 

Sul é uma forma de expô-los à morte, pois nem acessar o Sistema Único de Saúde (SUS) é 

possível sem uma Certidão de Nascimento.  

O que se observa é que é muito mais custoso ter acesso ao documento civil quando 

se é indígena. Não são raras as negativas dos cartórios em realizar o assentamento de 

nascimento de indígenas, sob a alegação de que estes podem ser paraguaios, ou que 

desejam ter mais de um documento para cometer crimes.  

 

 

                                                      
19

 Segundo informações do Manual de Procedimento de Acesso à Documentação Civil para Indígenas, da 
Funai, com base em dados do Censo 2010 do IBGE. 
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Documentos de morte 

Enquanto no direito soberano a morte era o ponto mais absoluto de manifestação 

de poder do rei, na disciplina e na biopolítica ela passa a ser “o momento em que o 

indivíduo escapa a qualquer poder, volta a si mesmo e se ensimesma, de certo modo, em 

sua parte mais privada” (FOUCAULT, 2010, p. 208). 

Para o Estado, assim como nascer, deixar de existir também não é tarefa fácil 

quando não se tem documento. Quase semelhante à DNV, porém para os óbitos, os 

profissionais de saúde emitem a Declaração de Óbito. Em uma publicação do Ministério da 

Saúde intitulada “A Declaração de Óbito – Documento necessário e importante”, na 

apresentação do documento, Edson de Oliveira Andrade (BRASIL, 2009, p. 5), presidente do 

Conselho Federal de Medicina, começa da seguinte forma: “Nós médicos somos educados 

para valorizar e defender a vida. Sempre nos ensinaram que a morte é a nossa principal 

inimiga, contra a qual devemos envidar todos os nossos esforços”.   

Sobre o documento de morte propriamente dito, ele afirma: 

 

Esse documento, cuja importância somente é igualada pela certidão de 
nascimento, não é apenas algo que atesta o fechamento das cortinas da 
existência; ele possui um significado muito maior e mais amplo. Ele é um 
instrumento de vida. A declaração de óbito é uma voz que transcende a finitude 
do ser e permite que a vida retratada em seus últimos instantes possa continuar a 
serviço da vida (BRASIL, 2009, p. 5). 

 

A morte a serviço da vida, pois ela traz documentadas suas causas, se o óbito foi 

natural ou violento, se se trata de criança que morreu após o nascimento, ou em seu 

primeiro ano de vida; onde o óbito ocorreu, se foi em casa, hospital ou via pública, grau de 

escolaridade do morto, idade, entre outros detalhes. Este é o biopoder intervindo para 

fazer sua população viver:  

 

para aumentar a vida, para controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas 
deficiências, daí por diante a morte, como termo da vida, é evidentemente o 
termo, o limite, a extremidade do poder. Ela está do lado de fora, em relação ao 
poder: é o que cai fora do seu domínio, e sobre o que o poder só terá domínio de 
modo geral, global, estatístico (FOUCAULT, 2010, p. 208).  

 

No caso dos Kaiowá de Mato Grosso do Sul, a morte documentada também 

enfrenta empecilhos, pois, se o indivíduo morre sem ter nenhum documento de 

identificação, torna-se difícil encerrar esse ciclo de vida perante as burocracias do Estado. 
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Muitos médicos se negam a preencher a Declaração de Óbito do indígena enquanto a 

família não apresentar algum documento pessoal de identificação do falecido20. Em 

Dourados, há um servidor da Sesai, que aqui chamaremos de C., que atua na interlocução 

com a Funai e com os cartórios de registros, a fim de providenciar a documentação de 

indígenas que estão internados em hospitais – cuja documentação o SUS exige para liberar 

procedimentos de saúde – ou que faleceram.  

O documento é importante também para viabilizar o custeio dos serviços 

funerários, feitos pela Sesai, como forma de política pública de saneamento e saúde – uma 

vez que, sem dinheiro para adquirir caixões, por exemplo, os indígenas enterrariam os seus 

diretamente no solo, o que, na visão do Estado moderno e do biopoder, reflete-se em 

prejuízos para a saúde pública, logo interfere no “fazer viver” e “deixar morrer”. 

 

Unidades Interligadas 

Em 2007, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou o Provimento nº 13, que 

disciplina sobre a instalação de “Unidades Interligadas” dentro de estabelecimentos de 

saúde que realizam partos. Essas unidades funcionam, na prática, como um posto 

interligado às serventias cartorárias, autorizado a assentar Registros Civis de Nascimento 

logo após o parto. Uma das justificativas para a implantação desse programa, segundo o 

texto, é que 

 

é o registro de nascimento perante as serventias extrajudiciais do registro civil 
das pessoas naturais que confere, em primeira ordem, identidade ao cidadão e dá 
início ao seu relacionamento formal com o Estado, conforme os arts. 2º e 9º do 
Código Civil em vigor (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) é o 

único da região que conta com Unidade Interligada. A Funai não possui dados oficiais sobre 

números de crianças indígenas registradas no estabelecimento desde a implementação da unidade, 

entretanto alguns casos chegam ao conhecimento dos indigenistas da Funai durante os 

atendimentos de documentação realizados, por exemplo, em 2018. 

                                                      
20

 Em pesquisa coordenada por uma das autoras, as principais demandas junto ao TRF 3ª Região são salário-
maternidade e pensão por morte. No INSS, são os salários-maternidades.  
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Dois aspectos sobressaíram quanto às crianças Kaiowá registradas pela unidade do 

HU-UFGD: i) a necessidade imediata da escolha do nome da criança para que conste no 

registro; ii) o desejo de ter Rani mesmo após ter o Registro Civil de Nascimento. 

A escolha do nome de forma imediata é uma situação que confronta as 

particularidades culturais dos povos indígenas. Especificamente, em se tratando dos 

Kaiowá, sabe-se que, pela tradição, o batismo das crianças se dá num ritual conduzido pelo 

tekoahuvixa (liderança do tekoha), ou um xamã de outro grupo (VIETTA, 2007). Mais do 

que a escolha de um nome, cabe a essa liderança espiritual contatar o ñandejara (deus), 

que revela também o “dom” associado àquela criança. 

Registrar em cartório o nascimento dessa criança com um nome designado pelos 

pais logo após o parto pode trazer transtornos a essa família – muitas vezes quase tão 

grandes quanto estar em situação de sub-registro. Em um dos casos atendidos por uma das 

autoras, a mãe solicitava a mudança do nome do filho constante no registro assentado na 

Unidade Interligada, algo que não cabe à Funai fazer. Averbações em registros civis como a 

desse caso requerem que a família constitua um advogado e faça o pedido judicialmente, o 

que por si só já dá a dimensão do martírio nesta trajetória. 

Este projeto não respeita as especificidades dos povos indígenas brasileiros, como 

preconiza o artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Ter inicialmente um Rani para 

somente então obter o registro civil flexibiliza, de certa forma, alterações no nome, uma 

vez que a Funai é o órgão indigenista oficial e, em tese21, está preparada para compreender 

e participar da construção de políticas públicas que recepcionem essas particularidades 

étnicas. 

O segundo aspecto que despertou a atenção diz respeito ao desejo de ter um Rani 

mesmo estando de posse de documento civil. O Rani é usado de forma indiscriminada 

como documento de identidade étnica e ferramenta discriminatória por parte do Estado 

em procedimentos de acesso a direitos – realidade em que Mato Grosso do Sul é 

“referência”, segundo documentos internos da própria Funai (BRASIL, 2014). 

Na região, os indígenas usam e defendem o Rani para garantir o seu acesso 

diferenciado, haja vista que a sociedade e até mesmo o Estado lhes impõem a exigência de 

                                                      
21

 Mas não só em tese: sugerimos leitura da pesquisa de Simone Becker e Taís Rocha (2017).  
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uma identificação própria para sua condição de indígena, para fins de oferta de serviços 

públicos diferenciados – previstos na Constituição Federal e em legislações 

infraconstitucionais, como o direito à educação escolar indígena bilíngue, o acesso a cotas 

em universidades e concursos públicos, o direito a tratamentos de saúde que respeitem as 

práticas tradicionais de seu povo e o direito originário à terra que tradicionalmente 

ocupem. 

Esse vínculo “afetivo”22 estabelecido pelos Kaiowá para com o Rani não é percebido 

em todo o território brasileiro. No Nordeste, por exemplo, onde há forte presença do 

fenômeno da “etnogênese”23, os indígenas rechaçam a identificação por meio do Rani, 

porque entendem que, ao invés de garantir direitos, o documento os segrega, sendo 

combatido seu uso para fins de identificação étnica. Em alguns estados brasileiros, o 

documento sequer continua a ser emitido.  

 

Desenlace 

Percebemos que o pedaço de papel, ou kuatiá24, tão valorizado pelos Kaiowá e a 

todo momento citado nesse ensaio, ora com nome Rani, ora Registro Civil de Nascimento, 

Declaração de Nascido Vivo ou Declaração de Óbito, é instrumento “positivo e negativo” de 

luta por parte desse povo. Ter o papel que diz quem é o Kaiowá perante o Estado brasileiro 

é resultado de um árduo caminho. E alcançado o objetivo, com o kuatiá em mãos, é o 

Estado quem por vezes obstaculariza outros caminhares, por meio da vigilância e/ou da 

punição. Pois o kuatiá nem sempre traz a filiação de consideração, e sim a dita “biológica”, 

ou vem imbuído de um nome que somente é nome burocrático, mas não sagrado – ele 

                                                      
22

 Com base nas observações da autora e servidora da Funai, pode-se dizer que o Rani tem caráter afetivo 
para os Kaiowá, porque o documento não é visto apenas como uma ferramenta para obtenção de direitos 
sociais, mas também como algo de grande importância para seu povo, pois é o documento que “prova” sua 
condição de indígena perante o Estado e perante os não indígenas. Não é raro deparar com pessoas que 
possuem Registro Civil de Nascimento com identificação da etnia e ainda assim solicitam a emissão de seu 
Rani, para terem também o documento que “comprova” que são índios. 
23

 Fenômeno chamado também de “reetnização” e uma forma de resposta ao etnocídio. Etnogênese, 
segundo Luciano (2006), ocorre quando povos indígenas que, por pressões políticas, econômicas ou 
religiosas, ou por terem sido despojados de suas terras e estigmatizados em função dos seus costumes 
tradicionais, foram forçados a esconder e a negar suas identidades tribais como estratégia de sobrevivência, 
passam a reassumir e recriar suas tradições indígenas. Esse fenômeno é comum principalmente na região 
Nordeste e no sul da região Norte. 
24 

Documento, em guarani. 
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nada significa para o seu éthos, e muitas vezes o Kaiowá sequer é conhecido por aquele 

nome expresso no papel “de branco”. Aquele que por obra do acaso (ou da não unificação 

de dados entre cartórios de registros e Funais pelo Brasil) ouse ter mais de um kuatiá pode 

ser punido e acusado de fraude ou falsidade ideológica. Ao mesmo tempo em que significa 

muito, o documento nada significa. Para o ordenamento jurídico, ele é tido como um 

“direito” – e não uma obrigação – e uma ferramenta para a garantia de acesso à cidadania. 

Mas sem ele, qualquer princípio constitucional é efêmero, pois quem não tem documento 

não existe para o Estado, e logo não tem direitos. 

 

Referências  

 

BECKER, Simone. Dormientibus non socurrit jus! (o direito não socorre os que dormem): 
um olhar antropológico sobre rituais processuais judiciais (envolvendo o pátrio 
poder/poder familiar) e a produção de suas verdades. Tese (Doutorado) – Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC: 
Florianópolis, 2008. 
 
BECKER, Simone; MARCHETTI, Livia E. Análise etnográfica e discursiva das relações entre 
Estado e mulheres indígenas encarceradas no MS. Revista de Ciências Humanas, vol.47, 
n.01, 2013, p. 81-99. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-
4582.2013v47n1p81/26178. Acesso em: 15 set. 2019.  
 
BECKER, Simone; MEYER, Luíza. A diversidade cultural indígena e acesso à Justiça. In: 
Diálogos entre antropologia, direito e políticas públicas: o caso dos indígenas no sul de 
Mato Grosso do Sul. UFGD: Dourados, 2012, p. 61-86. 
 
BECKER, Simone; ROCHA, Taís de Cássia Peçanha. Notas sobre a “tutela indígena” no Brasil 
(legal e real), com toques de particularidades do Sul de Mato Grosso do Sul. Revista da 
Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 62, n. 2, p. 73-105, maio/ago. 2017. 
 
BRASIL. Acesso à documentação civil para indígenas. Manual de procedimentos. Fundação 
Nacional do Índio. Brasília, 2018. Disponível em: 
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Outras_Publicacoes/Manual%20-
%20Acesso%20Documentacao%20Civil/Manual%20-%20Acesso%20Doc%20Civil%20-
%20%20Dezembro%20%20-%202018%20-%2020-12-2018-FINAL.pdf. Acesso em: 11 jul. 
2019. 
 
_______. Ação Civil Pública. Santarém: Ministério Público Federal. Procuradoria da 
República no Município de Santarém (PA), 2015. Disponível em: 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/arquivos/ACP_saude%20indigena_baixo%20Tapaj
os_versao%20definitiva.pdf. Acesso em: 11 jul. 2019. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2013v47n1p81/26178
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2013v47n1p81/26178
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Outras_Publicacoes/Manual%20-%20Acesso%20Documentacao%20Civil/Manual%20-%20Acesso%20Doc%20Civil%20-%20%20Dezembro%20%20-%202018%20-%2020-12-2018-FINAL.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Outras_Publicacoes/Manual%20-%20Acesso%20Documentacao%20Civil/Manual%20-%20Acesso%20Doc%20Civil%20-%20%20Dezembro%20%20-%202018%20-%2020-12-2018-FINAL.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Outras_Publicacoes/Manual%20-%20Acesso%20Documentacao%20Civil/Manual%20-%20Acesso%20Doc%20Civil%20-%20%20Dezembro%20%20-%202018%20-%2020-12-2018-FINAL.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/arquivos/ACP_saude%20indigena_baixo%20Tapajos_versao%20definitiva.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/arquivos/ACP_saude%20indigena_baixo%20Tapajos_versao%20definitiva.pdf


26 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 
_______. A declaração de óbito: documento necessário e importante. 3. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009, 38 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-
WEB.pdf. Acesso em: 11 jul. 2019. 
 
_______. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 5 
de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 
5 jul. 2019. 
 
_______. Decreto 5051/2004. Convenção 169 da OIT. Brasília, 19 de abril de 2004. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5051.htm Acesso em: 5 jul. 2019. 
 
_______. Lei 6001/1973. Estatuto do Índio. Brasília, 19 de dezembro de 1973. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm. Acesso em: 5 jul. 2019. 
 
_______. Lei 6015/1973. Lei de Registros Públicos. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm. Acesso em: 5 jul. 2019. 
 
_______. Manual de instruções para o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/08/inst_dn.pdf. Acesso em: 11 
jul. 2019. 
_______. Nota Técnica nº 67/2014/COPS/CGPDS/DPDS/FUNAI-MJ. Contexto histórico e 
situacional da ação de emissão do Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI). 
Fundação Nacional do Índio, Brasília, 2014. 
_______. Portaria n° 03/PRES, de 14 de janeiro de 2002. Fundação Nacional do Índio. 
Brasília, 14 de janeiro de 2002. Disponível em: 
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ouvidoria/pdf/acesso-a-informacao/Portaria-
n003-2002.pdf. Acesso em: 5 jul. 2019. 
 
_______. Provimento n° 13, de 3 de setembro de 2010. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça, 2010. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/provimento/provimento_13_03092010_2
6102012171643.pdf. Acesso em: 11 jul. 2019. 
 
_______. Resolução Conjunta n° 03, de 19 de abril de 2012. Brasília: Conselho Nacional do 
Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, 2012. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-conjunta-n3-19-04-2012-
presidncia.pdf. Acesso em: 5 jul. 2019 
 
_______. Roteiro para acessar as informações sobre sub-registro de nascimentos. 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/metodos-e-classificacoes/outros-

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/08/inst_dn.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ouvidoria/pdf/acesso-a-informacao/Portaria-n003-2002.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ouvidoria/pdf/acesso-a-informacao/Portaria-n003-2002.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/provimento/provimento_13_03092010_26102012171643.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/provimento/provimento_13_03092010_26102012171643.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-conjunta-n3-19-04-2012-presidncia.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-conjunta-n3-19-04-2012-presidncia.pdf
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/metodos-e-classificacoes/outros-documentos/21715-roteiro-para-acessar-as-informacoes-sobre-sub-registro-de-nascimentos.html?=&t=o-que-e


27 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

documentos/21715-roteiro-para-acessar-as-informacoes-sobre-sub-registro-de-
nascimentos.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 15 set. 2019. 
 
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro, RJ: Graal, 
1999. 
 
_______. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo, SP: 
Martins Fontes, 2010. 
LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 
indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 
MBEMBE, Achille. Necropolitica. São Paulo: N-1 Edições, 2018. 
 
MÜLLER, Cíntia. Pesquisa junto aos Kaiowá, no sul de Mato Grosso do Sul: o direito à 
moradia na Terra Indígena de Panambizinho, Dourados/MS. In: Diálogos entre 
antropologia, direito e políticas públicas: o caso dos indígenas no sul de Mato Grosso do 
Sul. Editora UFGD: Dourados, 2012. 
 
ROQUE, Tatiana. Erotismo e risco na política. São Paulo, SP: n-1 edições, 2018. 
 
TURDERA, Graziela. No meio do caminho da saúde indígena havia o cuidado do Estado. 
Havia o cuidado do Estado no meio do caminho? Reflexões Genealógicas Etnográficas 
sobre produções de saúde na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da 
Grande Dourados. UFGD: Dourados, 2016. 
 
VIETTA, Katya. História sobre terras e xamãs kaiowá territorialidade e organização social 
na perspectiva dos Kaiowá de Panambizinho (Dourados, MS) após 170 anos de exploração 
e povoamento não indígena da faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de São 
Paulo – USP, São Paulo, 2007.  

 

 

  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/metodos-e-classificacoes/outros-documentos/21715-roteiro-para-acessar-as-informacoes-sobre-sub-registro-de-nascimentos.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/metodos-e-classificacoes/outros-documentos/21715-roteiro-para-acessar-as-informacoes-sobre-sub-registro-de-nascimentos.html?=&t=o-que-e


28 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

COZINHAR PELO TERRITÓRIO: ALIMENTAÇÃO TRADICIONAL INDÍGENA A PARTIR DO 
CASO XUKURU 

 
Fabrício Brugnago25 

 
Resumo 
O presente artigo trabalha metodologicamente o debate de uma antropologia comprometida em um 
processo de cotrabalho, coteorização e coautoria com a comunidade, a partir da experiência de pesquisa dos 
significados da alimentação para o povo Xucuru pela cosmovisão do espaço do Caxo da Boa Vista(Território 
Xukuru - Pesqueira-PE), e suas ações educativas em eventos que apresentam um projeto de vida que valorize 
o encantamento das ações do dia a dia da comunidade. 
 
Palavras chave: Alimentação Xukuru; Antropologia comprometida; Projeto de cosmovisão; Caxo da Boa Vista-
Território Xukuru. 

 

Um ensaio sobre uma metodologia participativa no povo Xukuru 

Os povos indígenas sofrem historicamente com o avanço dos interesses do 

agronegócio sobre suas terras, e atualmente com a força da bancada ruralista no congresso 

Nacional em conjunto com o governo do presidente Jair Bolsonaro que tenta levar os 

interesses indígenas a invisibilidade, aplicando sistematicamente a desarticulação das 

instituições estatais de organização das políticas indígenas26 e com a propaganda da 

possibilidade de individualização e venda de terras indígenas, gerando conflitos internos de 

interesses nas comunidades. 

Nesse momento crítico a alimentação é uma frente de resistência e de busca de 

autonomia nos povos tradicionais, e faz-se então importante observar os caminhos dessa 

luta e as formas cosmológicas de pensar o alimento em uma lógica diferente da sociedade 

de consumo. Iniciei então em 2019 meus estudos acadêmicos sobre a alimentação Xukuru, 

porém visto minha história de vida como militante da alimentação, e minhas vivências no 

povo Xukuru desde 2016 tratando o assunto, acumulei métodos particulares de trabalho e 

pesquisa, partindo muito mais para intervenções práticas nas ações diárias. As experiências 

pelas quais passei me incentivaram a buscar na academia métodos que fossem 

comprometidos com a comunidade e que valorizassem as ações e interações vivenciando 

com a comunidade, disponibilizando-me como mão de obra para trabalho, e debatendo as 

                                                      
25

 Mestrando em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba, 
Bacharel em Relações Internacionais pela Pontífice Universidade Católica em São Paulo. Email de contato: 
fabricio.brugnago@gmail.com 

26
 Ver notícias (ANGELO, 2019), (APIB, 2019), (CHADE, 2019) 
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minhas pesquisas com as pesquisas locais. Essas experiencias me trouxeram a necessidade 

do debate sobre cotrabalho, coteorias, coautorias e valorização das teorias nativas. 

Para entender melhor essa experiência, vou apresentar minha relação com o povo 

Xukuru, me situando em sua cosmologia, meus principais sujeitos de pesquisa que são 

sujeitos de ação, e as formas que se constroem as teorias e ações internas de trabalho. 

A partir disso exercitarei aqui um ensaio de como em uma antropologia 

comprometida se pode valorizar os processos de uma pesquisa integrada, vivendo-a como 

pesquisador e como sujeito participante da comunidade, para buscar a elevação de uma 

produtividade com resultados tanto para o povo pesquisado quanto para a academia. 

 

O Povo Xukuru e a minha chegada 

Após 50 anos servindo à indústria alimentícia da fábrica da Peixe de Pesqueira-PE, 

os Xucuru entraram em um processo de retomada de seus territórios e de valorização de 

conhecimentos que se contrapõem as práticas colonizadoras. Um dos caminhos para isso 

está na alimentação, em uma relação com a natureza e o uso do território para o bem viver 

descolonizando suas práticas de cultivo e de consumo de alimentos.   

Minha inserção no universo da alimentação Xukuru, iniciou-se em 2016 quando 

cheguei em seu território, onde conheci Iran27 em um ritual de Toré no espaço de Caxo da 

Boa Vista28 enquanto eu trabalhava como cozinheiro em projetos sociais comunitários. 

Para aproveitar o meu trabalho, Iran propôs que eu participasse de um projeto 

desenvolvido em parceira entre a comunidade Xukuru e arquitetos ligados a movimentos 

sociais de Recife. O projeto consistia na construção do Xeke Jeti29 utilizando-se de técnicas 

de construção Xukuru em um processo de mutirões durante o período de março a junho de 

2016. Minha posição foi a de cozinheiro do mutirão, junto da cozinheira Dona Riselda30, 

                                                      
27

 Iran é meu principal interlocutor. Tem 42 anos, trabalha no IPA/PE(Instituto de Pesquisas Agropecuárias), 
participa do coletivo de agricultura Xukuru Jupago Kreká, e é guardião do Caxo da Boa Vista 

28
 Em 2016 ainda se chamava Curral de Boi, já que segundo Iran, em um passado anterior a demarcação do 
território aquele era um ponto de apoio para o descanso durante o transporte de gado para Pesqueira. O 
nome Caxo da Boa Vista, foi um nome acordado pela Associação que atualmente coordena o espaço, que 
significa Centro de Agricultura Xukuru do Ororubá. 

29
 Xeke Jeti, significa em Xukuru a casa de cura. Durante a construção foi produzido um documentário 
registrando o processo(FACURI; CAIADO; VENTO, 2016). 

30
 Cozinheira de aproximadamente 50 anos, residente da aldeia Xukuru de Alagoas da região da serra, 
participa de eventos internos e mutirões e costuma frequentar eventos externos sobre alimentação.  



30 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

onde diariamente trazíamos para dentro do terreiro uma pesquisa de alimentação Xukuru 

em ações práticas de cozinha.  

A partir desse momento desenvolvi fortes laços com a comunidade do Caxo, e 

passei a frequentar os eventos Xukuru e o ritual semanal do Toré no seu terreiro. Fui 

afetado como descrito por Favret-Saada(2005), mesmo na época não sendo antropólogo e 

não conhecendo o a metodologia do “ser afetado”. Porém minha entrega aos rituais de 

Toré e ao dia a dia das tarefas do povo Xukuru me possibilitaram um alto grau de confiança 

dentro do território, e uma intimidade para conversas no que tange ao dia a dia prático das 

pessoas, onde os rituais estão muito conectados as questões práticas do dia a dia. Essa 

intimidade me trouxe caminhos para compreender melhor as comunicações durante os 

encontros Xukuru, e a facilidade da abertura de diálogos dentro das conversas de dia a dia 

do povo. Sendo assim, trarei aqui um relato que valorize a cosmovisão Xukuru, a partir do 

espaço do Caxo da Boa Vista, que é a comunidade com a qual mais tenho vivência. 

É importante colocar que hoje o povo Xukuru tem seu território demarcado desde 

2010(LIRA, 2013) na cidade de Pesqueira e é subdividido em 24 aldeias, localizadas em 3 

regiões ecologicamente distintas que são a Serra, o Agreste e a Ribeira. Durante o 

aniversário do terreiro nesse ano conversei com o pajé Xukuru Zequinha31, e ele me contou 

que após a conquista do território, ele encontrou a necessidade de criar uma 

representatividade de uma liderança por aldeia, já que cada uma das aldeias era distinta. 

Por isso não é possível se determinar uma cultura Xukuru, um costume exato Xukuru, ou 

até mesmo buscar uma representação única de uma identidade Xukuru. O povo Xukuru 

pode ser considerado uma sociedade complexa(BARTH, 1981) com diversos costumes, 

ritos, práticas, políticas, espiritualidades, resultando em uma diversidade de cosmovisões 

em encontros e negociações. 

 

O Caxo da Boa Vista 

A sigla Caxo significa Centro de Agricultura Xukuru do Ororubá. O espaço começou o 

seu processo de vida a partir do ano de 2012, quando foi encontrado um antigo terreiro de 

                                                      
31

 Zequinha tem 90 anos, e participou em todo o processo de luta por território e demarcação. Teve papel 
fundamental na escolha dos caciques e estruturação de uma política de valorização do ser Xukuru. 
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ritual no local que até então se chamava Curral de Boi. Curral de Boi era o nome que se 

referia a antiga função do local, que segundo Iran, servia aos transportadores de gado 

como parada de descanso. Como esse nome se refere a uma ação colonial do uso dos 

fazendeiros desse espaço, o grupo que o organiza, decidiu mudar seu nome para Caxo da 

Boa Vista.  

O espaço do Caxo passou por um processo de formação até o momento atual, a 

partir das ações de diversos grupos de trabalho e instituições. Entre eles podemos citar o 

trabalho sagrado a partir dos rituais no terreiro que acontecem de forma semanal, e os 

demais trabalhos espirituais que acontecem no local que está sendo construído como 

complexo sagrado. Dentro do espaço existe o Xeke Jeti, que é uma construção conhecida 

como a Casa de Cura, e em sua construção trouxe grande visibilidade para o espaço. Dessas 

reuniões surgiu o processo de construção no Caxo da Casa de Sementes Mãe Zenilda. A 

Casa de Sementes, é um local projetado a partir de encontros de mulheres Xukuru. A Casa 

de Sementes abriga encontros tanto interno Xukurus, quanto eventos de integração 

externas com outros povos indígenas e parceiros de movimentos sociais e agroecológicos. 

O Caxo também sedia o coletivo de agricultura Xukuru Jupago Kreka32, que trabalha 

na organização de eventos internos Xukuru ao longo do ano para promover os saberes da 

agricultura dos mais velhos a partir do reencontro desses saberes a partir de pesquisas e 

disseminação dos resultados. Iran trabalha os conhecimentos ancestrais e a valorização dos 

chamados troncos velhos. Os troncos velhos podem se referir ao conhecimento e a história 

dos anciãos, ou aos antigos sábios Xukurus. Segundo Iran também existem os 

conhecimentos velhos, que são as práticas e saberes que vão sendo retomadas a partir da 

materialização da memória. 
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 Segundo Iran, Jupago é o nome de uma antiga arma Xukuru e Kreka significa cabeça em Xukuru, Jupago 
Kreka remete então a “Cacetada na cabeça”, como uma forma de fazer as pessoas acordarem. O Coletivo 
trabalha ações na agricultura Xukuru a partir de eventos, da construção de um banco de sementes e 
plantas, e do fortalecimento do espaço de agricultura Xukuru nas feiras de Pesqueira/PE e Arcoverde/PE 
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Antropologia Comprometida como método 

Uma das dificuldades morais que encontro no desenvolvimento de meu projeto, é o 

de como pesquisar um povo ao qual não faço parte, com o qual não cresci, e não 

compartilhei de fato a sua luta, só convivendo nele por alguns anos. Esse é um dilema da 

antropologia que tem buscado ao longo da história uma diversidade de respostas para 

abordar esses paradigmas. A história da colonização e domesticação se reflete na ciência, e 

não deixa de se refletir na antropologia.  

Como exemplo de uma antropologia hegemônica podemos citar a África como um 

dos palcos para o desenvolvimento do empreendimento antropológico, a partir dos 

interesses do processo colonizador, tendo esses dois processos caminhado por muito 

tempo de mão dadas. Essa antropologia financiada pelos interesses colonizadores gera até 

hoje nossas referências históricas acadêmicas que são incorporadas como verdades feitas a 

partir de ficções criadas para atender a interesses específicos. Como por exemplo o caso da 

obra Os Nuer, de Evans-pritchard, que segundo Owusu(1976),  cria uma fictícia totalidade 

de realidade de um povo de 200.000 pessoas na época, sem conhecimento do idioma, com 

sérias dificuldades de inserção do campo, atendendo a um interesse colonizador britânico. 

Os antropólogos no geral são brancos estrangeiros, valorizando teorias feitas por 

povos colonizadores desprezando o conhecimento local, aplicando as teorias a partir de 

breves visitas a África em estudos de microssociologia e utilizando os dados como 

totalizadores de uma cultura (NYAMNJOH, 2012). 

Outro problema é que a antropologia se apropria dos conhecimentos teóricos 

locais, menosprezando o pensamento local nativo, utilizando-se somente das partes ao 

qual interessa para a construção de uma verdade acadêmica. Ela transforma-se em uma 

caixa fechada que guarda as suas próprias teorias, não as expondo aos povos estudados 

pela desculpa de uma não compreensão ou alteração de um contexto puro do nativo pela 

introdução de conceitos externos. As teorias não são validadas pelos sujeitos de pesquisa, 

e o antropólogo torna-se a autoridade sobre o conhecimento da cultura do povo estudado. 

Owusu(1976) exemplifica com o antropólogo apresentando um conhecimento maior sobre 

a cultura Ibó do que o próprio Ibó consegue. Aqui estamos em um dilema da falta da 

prestação de contas do antropólogo com o povo estudado, diante de um arcabouço de 

uma complexidade cientificista criada. Isto leva os estudos para longe de contextos práticos 

que possam ser validados pelos interlocutores, subestimando a capacidade de 
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compreensão destes e hierarquizando a informação.  Essa hierarquia coloca os brancos em 

uma posição de conhecimento horizontal, e para os negros o conhecimento é verticalizado 

de baixo para cima(OWUSU, 1976). A produção antropológica Africana passa a ser feita 

para a academia branca, só tendo valor reconhecido quando discutido dentro da academia 

dessas elites. 

Como resposta metodológica na busca de um trabalho que não seja produzido 

simplesmente consumindo os povos indígenas, mas que seja guiado em objetivos comuns, 

tenho iniciado uma busca de uma antropologia comprometida valorizando processos de 

cotrabalho, coteorização e coautorias(GIMENO MARTÍN; CASTAÑO MADROÑAL, 2016). Ao 

falar da coautoria, Leyva(2008) apresenta como principais desafios para esse trabalho a 

colonização dos saberes acadêmicos e a arrogância acadêmica que considera o 

conhecimento científico como superior ao produzido pelos atores sociais. Leyva fala que as 

ciências sociais estão inscritas em redes de poder hegemônicos e reproduz no 

conhecimento essas mesmas relações de poder. 

 

Por que não usar os conceitos latino-americanos, africanos e asiáticos do mundo, 
de sociedade, de grupos sociais, de processos sociais, por que não usar as 
concepções do bem viver e outros conceitos semelhantes cunhados pelos 
antropólogos e antropólogas de cada lugar e que derivam dos modos africanos, 
latino-americanos ou asiáticos de codificar a realidade e centrar a nossa atenção 
nos elementos distintivos derivados deles na matriz disciplinar da antropologia e 
também das outras ciências sociais?(GIMENO MARTÍN; CASTAÑO MADROÑAL, 
2016) 

 

Existe um debate sobre utilizar-se de outros conceitos que não só os da 

antropologia tradicional, aproximar-se de conceitos que dialoguem melhor com uma 

escrita emocional, que falem a língua dos sujeitos, que se aproximem de seu dia a dia. 

Esses conceitos podem ser melhor compartilhados com os sujeitos de ação, sendo assim as 

construções teóricas podem partir de um diálogo entre academia e os conhecimentos 

locais, podendo mesclar-se e nessa conversa e mutuamente afetar-se, gerando ações em 

objetivos comuns. 

Meu principal interlocutor é Iran que tem 44 anos e tem como função principal a 

tarefa de cuidador do espaço do Caxo da Boa Vista. Ele participa do coletivo de agricultura 

Xukuru Jupago Kreka, é mestre em agronomia, porém não gosta dessa posição pois seus 

estudos foram muito voltados para a agricultura do agronegócio. Hoje trabalha a promoção 
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da cultura do encantamento a partir de uma cosmovisão construída dentro do espaço do 

Caxo da Boa Vista, acessando a uma grande matriz de conhecimentos entre história, 

conhecimentos dos mais velhos, as lutas de retomadas, os afetos dos rituais, as 

experiências práticas da comunidade, os conhecimentos políticos, e as abordagens teóricas 

trazidas por parceiros. 

Frequentemente Iran incorpora novos termos que chegam a partir da academia ou 

de outros ambientes externos. Como por exemplo quando explica a chegada do termo Bem 

Viver, a partir de um colaborador do CIMI33. Ao receber esse conceito, ele o associou com 

algo que já existia no povo Xukuru nas práticas dos mais velhos de sua relação com a terra. 

Iran apresentou a comunidade o Bem Viver a partir do termo Xukuru Limolaygo Toype que 

quer dizer a terra dos ancestrais.  

Iran é um teórico natural e nativo sobre a cosmologia Xukuru mesmo sem ter uma 

carreira acadêmica relacionada a antropologia ou a área de humanas. Sua construção 

teórica se traduz a partir de suas experiências práticas internas e de conhecimentos dos 

mais velhos, combinando comparações com informações externas de acadêmicos e atores 

de movimentos sociais que ali chegam. 

Existe uma construção de uma base teórica a partir da experiência Xukuru que se 

mescla com outras bases, mas as quais só são aplicadas se fizerem realmente um sentido 

prático. Temos nesse caso um contexto onde Iran é teórico e ao mesmo tempo é agente. 

Sua atividade traz a prática um debate sobre o que seria o ser Xukuru dentro dessa 

cosmovisão para a comunidade. Iran ao apresentar suas teorias sempre referencia as suas 

fontes de aprendizado, que podem ser de alguma fonte externa, do conhecimento de 

algum sábio mais antigo, de alguma experiência prática, ou de alguma experiência 

espiritual. Essas fontes são combinadas dentro de uma lógica de uma construção de 

conhecimento validável pelo próprio povo.  

Em minha primeira reunião para meu projeto de mestrado com Iran, logo após a 

Assembléia Xukuru em maio de 2019, eu fui conduzido por ele dentro da área cultivada do 

Caxo, onde ele me apresentou uma larga biodiversidade da herança histórica de sementes 

do povo Xukuru que estavam sendo cultivadas, e coletou sete folhas de diferentes tipos de 
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 Conselho Indigenista Missionario. 
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batata doce. Diante daquelas diferentes sete folhas, Iran me apresentou a diversidade do 

povo Xukuru e um comprometimento histórico com aquelas linhas de vida representadas 

em cada uma delas. Ele apresentou sua cosmovisão do que ele acredita como a cosmologia 

Xukuru, onde a história daqueles tipos de batatas, ligava-se com a história do terreiro, do 

diálogo com a ancestralidade viva e espiritual, e com as ações do projeto de vida Xukuru 

que se tornam um projeto político encantado.  O principal pedido de Iran ao falar sobre a 

minha escrita era o de nunca perder o encantamento. 

O estar encantando na escrita não quer dizer simplesmente entrar em um mundo 

mágico Xukuru, é ter a sensibilidade com uma pesquisa em uma escrita que compreenda as 

emoções, que dialogue com a linguagem Xukuru, e que compreenda o que significa para 

eles o encantamento em um dia a dia prático. A escrita precisa ser sensível e incorporar os 

elementos do encantamento porém considerando as diferentes realidades existentes. 

Escrever de forma alinhada com o pensamento e as teorias nativas, torna o projeto mais 

facilmente validável e utilizável pelo próprio povo. 

 

A Cosmovisão a partir do Caxo como projeto de vida e o alimento como condutor: 

Existe uma difusão de uma cosmovisão a partir das experiências dentro do espaço 

do Caxo. Essas experiências estão ligadas entre questões da espiritualidade, questões 

históricas e questões práticas do povo Xukuru. A construção dessa cosmovisão é 

indissociável de todos os elementos de força e poder que o cercam, que se representam a 

partir das negociações entre natureza, cultura, comunidade, espiritualidade, instituições 

internas e relações externas. 

Essa cosmovisão situada na cultura do encantamento, coloca em oposição ações 

encantadas e desencantadas, segundo Iran. O Encantamento está relacionado a percepção 

da totalidade da natureza na qual o homem torna-se indissociável dela, sendo a natureza 

relacionada ao encantado. Durante o aniversário do terreiro do Caxo no ano de 2019, o 

pajé Zéquinha trouxe o fato de que nós esquecemos que somos todos natureza e ao 

maltrata-la estamos fazendo mal ao que nos constitui. 
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Durante o encontro Urubá-terra34 de 2019, foi feito uma reflexão do ser natureza a 

partir do se alimentar. Somos natureza no momento em que o que comemos é natureza, 

uma vez que os alimentos saem da terra. Estamos nesse ciclo de integração continua com 

os elementos da natureza onde quando comemos estamos em uma constante troca e 

permeabilidade com ela. Tim Ingold(INGOLD, 2012) quando fala das coisas, apresenta que 

o pensamento ocidental tende a ser hilemórfico35. Pensamos nas superfícies das coisas e 

esquecemos que elas são permeáveis e sujeitas a processos de vida. Quando vemos uma 

árvore esquecemos que embaixo da casca dessa árvore existe uma infinidade de vida entre 

insetos, fungos, e outras diversidades de vida em constantes trocas. Essa permeabilidade 

torna-se um indicio do sermos natureza. Recebemos o ar, a umidade pelos nossos poros, 

recebemos a luz, formas de energia pelo corpo. Trocamos constantemente nossas células 

mortas com o ambiente, nos regenerando a partir dele. 

Pensar o se alimentar da natureza, traz a consciência que a alimentação reflete a 

forma com que nos relacionamos com a natureza, e se tratamos ela mal, nos 

alimentaremos daquele mal. A falta de conscientização sobre esse mal, e a reprodução 

prática dele torna-se um ato de desencantamento. 

Segundo Iran temos em nosso dia a dia atos a de encantamento e 

desencantamento. As ações podem ser tomadas na busca de uma vida em encantamento, 

ou podem estar em desencantamento no caso da ausência dessa busca. Portanto é 

possível se ter ações encantadas em algum momento como ir ao terreiro sagrado e praticar 

o toré, porém a pessoa pode praticar ações em desencanto como o cortar uma árvore sem 

conscientizar esse ato, colocar fogo na mata para produzir esquecendo da natureza que 

está morrendo, ou prendendo um passarinho em uma gaiola, replicando a cultura do 

colonizador. Iran não usa o termo cultura para o encantamento, ele trabalha esse conceito 

a partir das ações. Ignorar uma árvore e cortá-la sem afeto ou colocar veneno na plantação 

é ir contra o encantamento pois é afetar esse todo do encantado do qual o Xukuru faz 

parte, causando ao indivíduo o distanciamento e alienação da vida encantada. 

                                                      
34

 Encontro Xukuru anual, com objetivo educacional e de promover a troca de sementes. Em 2019 aconteceu 
entre os dias 14 e 15 de novembro na comunidade de Canabrava, na região da serra do território Xukuru, 
na cidade de Pesqueira-PE. 

35
 Hilemorfismo é o estudo das formas, o que leva a um pensamento focado em superfícies. 
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Segundo Iran existem duas lutas Xukuru, uma externa e uma interna(FACURI; 

CAIADO; VENTO, 2016). A externa se faz a partir das manifestações Xukuru, a partir dos 

meios políticos via instituições externas como o meio acadêmico. Porém existe também 

uma outra luta que é a interna onde não adianta gritar fora Katia Abreu, e ao mesmo 

tempo envenenar a própria terra, ou ir ao supermercado e comprar algo que envenena a 

terra dos outros.  

A luta interna Xukuru é constante, e passa por um calendário de ações anuais a 

partir de eventos rituais, que tentam ano após ano trabalhar uma construção coletiva 

desse projeto de vida encantado, e entendendo onde estão os próprios erros. Esse 

processo de reflexividade tece uma auto-crítica assim como reclamado por 

Mbembe(2001), onde não se pode associar toda ação ao colonialismo. Em entrevista com 

Iran após o encontro Urubá-terra, ele fala que o fato do agricultor reproduzir as práticas do 

colonizador não o exime da culpa de fazê-lo, já que essas relações são muito óbvias. 

Segundo Iran, muitas vezes as pessoas são agricultoras por essa ser sua única forma de 

renda possível, e essa situação as leva a um desencantamento nas ações. Então o conjunto 

entre a forma de vida do colonizador e o sistema atual ao qual estão inseridos, o coloca em 

uma posição de desencantamento. O caminho por fazer a diferença a partir da agricultura 

Xukuru e a informação para isso estão disponíveis, porém mesmo assim se escolhe 

continuar na agricultura do colonizador. Para Iran essa é uma questão de processo, a 

retomada de terras foi um movimento que gerou uma solidariedade momentânea, porém 

não perdurou com toda a comunidade onde agora se observam algumas práticas do 

individualismo. 

Segundo Iran trabalhar essas mudanças entre adultos é uma tarefa difícil por isso 

existe um grande foco na educação de base. O encontro Urubá-terra organizado pela 

Jupago-Kreka, apesar de dialogar sobre agricultura e receber os agricultores, é 

desenvolvida dentro das escolas, sempre valorizando práticas pedagógicas conjuntas que 

valorizem a ligação entre as crianças e a terra. Os agricultores do local passam a ser a 

referência como os troncos mais velhos com quem se deve aprender. Xochitl Leyva(2008), 

ao discutir práticas decoloniais coloca Paulo Freire e Fanon lado a lado, destacando o valor 

que davam a educação para as pessoas nativas romperem com a colonização. Essa 

inspiração em Fanon podemos ver em Mondlane e Machel ao valorizar a educação na 
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tentativa de construção do novo homem descolonizado no Moçambique(MACAGNO, 

2009). 

Dentro dessas perspectivas vem a pergunta de como meu trabalho pode ser mais 

produtivo para os sujeitos, e que traga dentro de um processo de solidariedade emocional 

com o povo Xukuru resultados internos. Eu retorno aqui no pensar metodologicamente a 

antropologia comprometida. 

 

O Cotrabalho, a Coteorização e a Coautoria 

Pensando em como de forma prática produzir algo que tenha resultados de valor 

tanto para a comunidade quanto para a pesquisa vou explorar aqui uma antropologia 

descolonizada a partir de Leyva (2008) vou praticar um ensaio a partir de minha pesquisa 

da adoção de métodos como o cotrabalho, a coteorização e a coautoria. 

Pesquisar demanda tempo não só do pesquisador como também dos sujeitos de 

pesquisa. O pesquisador interfere no dia a dia dos sujeitos. Pense por exemplo na sua 

própria casa, ao receber um visitante por mais que ele diga para você ficar tranquilo e que 

ele não quer te dar trabalho, você vai fazer questão de criar concessões em sua rotina para 

bem recebe-lo. Quando você deseja essa visita, vai se esforçar para enriquecer a 

experiência do visitante por mais que isso mexa em sua rotina normal. Lembre-se então do 

sentimento de quando essas visitas vão embora; acabamos ficando cansados e precisamos 

normalmente de um respiro profundo para voltar as nossas atividades. 

Da mesma forma consumimos os nossos sujeitos, nossa pesquisa demanda de seu 

tempo e atenção e em muitos casos essas pessoas têm papéis chaves em sua comunidade 

com seu tempo muito valorizado. Em meu caso com a comunidade Xukuru, meus 

interlocutores estão sempre envolvidos em diversas ações. Seu trabalho comunitário é 

muito importante dentro da luta Xukuru interna e externa.  

No caso atual a luta interna no território Xukuru tem se intensificado com o 

surgimento de alguns “indígenas ruralistas”, como também foram apresentados no painel 

Povos Tradicionais : Direitos e Desafios36 da Sexta REA. Essa categoria vem surgindo, 

                                                      
36

 Painel para discussão da situação atual dos povos tradicionais frente aos novos desafios colocados pela 
política do governo de Bolsonaro, realizado em 11/12/2019 onde a mesa foi composta por Jane Beltrão 
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incentivados pela política Bolsonarista, a partir da possibilidade de ganhos individuais pela 

venda e concessão de uso dos territórios indígenas. Os debatedores do painel 

apresentaram um cenário onde o governo tem criado “falsas lideranças indígenas” que 

representam a interesses ruralistas e das mineradoras e não aos interesses comunitários 

dos representantes que lutaram pelo direito ancestral a terra. O Cacique Yssô Truká do 

povo Truká de Orocó-PE, trouxe em sua fala que essas pessoas não são representantes 

indígenas já que não tem legitimidade para isso dentro de suas comunidades. Antonio 

Bispo, ativista quilombola, trouxe o exemplo de quando ele quer domar uma vaca brava, 

ele leva uma vaca mansa para perto da vaca brava e a serve com a melhor comida. Essa 

alegoria de Antônio Bispo, traz a idéia de um governo que vem prometendo benefícios 

individuais para corromper comunidades coletivas. 

Sendo assim os representantes indígenas com quem pesquiso, encontram-se em 

constante trabalho, seja interno ou externo. Seu tempo é cada vez mais escasso, e 

consumi-los em uma pesquisa sem garantias de resultados práticos para a comunidade, 

pode significar a inviabilização de uma pesquisa de qualidade. 

O cotrabalho pode contribuir nesse caso para uma otimização do tempo a partir da 

distribuição de tarefas entre todos os agentes de ação envolvidos. O trabalho interno 

Xukuru, demanda por si de pesquisas. A grande população e as peculiaridades do território 

fazem com que exista uma demanda de pesquisa e documentação de ações, processos e 

conhecimentos para um planejamento interno. Da mesma forma existem as ações práticas 

de trabalho que podem ajudar ao povo Xukuru em concentrar-se para a elevação de sua 

própria produtividade. Como por exemplo no meu caso questões simples como lavar a 

louça durante o evento, liberando as cozinheiras para o planejamento estratégico das 

próximas refeições, ou a oportunidade de sua participação nos debates das plenárias. Ou 

trabalhar no roçado das pessoas, para ajuda-las a ter mais tempo para suas próprias ações 

sociais e coletivas. Como próxima tarefa temos agora a construção de uma cozinha para o 

terreiro de rituais, que ajudará a aproximar as cozinheiras dos eventos. O desenvolvimento 

desses trabalhos práticos me propiciam um espaço para observação na pesquisa e 

                                                                                                                                                                   

(UFPA); Alfredo Wagner B. Almeida (UEA); Ananias Viana (Ativista quilombola); Antônio Bispo (Ativista 
quilombola); Célia Tupinambá (Liderança indígena) Mediador: Maria Filomena Gregori (Unicamp/ABA) 
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aumentam a confiança frente a comunidade. A qualidade das informações da pesquisa 

acadêmica se elevam, na mesma intensidade que o trabalho interno comunitário 

intensifica-se. O antropólogo deixa de ser um mero visitante e passa a integrar a 

comunidade como sujeito de ação. Segundo Mura(2011), dentro da cosmologia guarani 

seres humanos e os demais elementos cosmológicos como animais, a mata, os espíritos 

estão dentro de um jogo de interações onde cada um pode alternar a posição entre sujeito 

e objeto. Essas interações se fazem a partir de escolhas de ações onde cada um hora pode 

ser um sujeito de ação e hora pode ser um objeto de ação.   

O cotrabalho pode ser aprofundado para atingir a patamares além dos práticos. 

Para pensar isso vou aprofundar em meu exemplo. Ao entrar no território Xukuru, passei a 

fazer parte de sua cosmologia. Minha integração com os trabalhos rituais, e os eventos do 

projeto político de vida Xukuru me colocam em uma posição de participação como um 

sujeito de ação dentro do território. Porém ao mesmo tempo a idéia de eu não estar alí ao 

acaso e fazer parte de um plano maior dos encantados37 me coloca na posição de um 

objeto de ação onde sou objetificado em minhas ações dentro de uma agência dos 

encantados. Porém essa objetificação se alterna em forças. Por exemplo quando os 

encantados pediram a construção da casa de cura, o Xeke Jeti, houve um direcionamento 

de técnicas pelos encantados ao pedir que a construção fosse feita com uma cobertura de 

palha, barro e palha, visto segurança contra o fogo em tempos difíceis. Com a dificuldade 

de construir com essa técnica, e visto a grande quantidade de recursos materiais e 

humanos para a obra, em reunião foi decidido não atender totalmente aos encantados e 

construir a cobertura somente em palha. Em 2019 ao retornar ao território, recebi a 

informação que a cobertura tinha sido refeita e como havia uma escassez da palha do coco 

catolé na mata, por causa das ultimas grandes construções, decidiu-se por fazer a 

renovação do telhado com telhas, atendendo parcialmente aos encantados já que havia se 

aumentado a resistência da cobertura com as telhas de barro. Houve então essas 

alternâncias entre sujeito e objeto de ação de interações e negociações dentro de um 

universo cosmológico. 
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 Nome ao qual são conhecidas as entidades que representam a ancestralidade Xukuru. 
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Vejo como importante então o pesquisador ao desenvolver o cotrabalho, o estar 

sensível a sua posição dentro da cosmologia da comunidade. Essa sensibilidade pode ser 

ampliada a partir do momento que se viva a cosmologia. Por exemplo se uma ação 

demanda um ritual, é preciso não só conhece-lo mas fazer parte dele, senti-lo. Essa 

sensibilidade é a que descreve Favret-Saada(2005) ao pensar o ser afetado. O ser afetado 

vai além do participar em empatia, se emocionar, ele é o fazer parte emocionalmente e 

sensitivamente daquele ambiente. Quanto mais próximo da cosmologia melhor será a 

compreensão sensível dessas interações e negociações, maior será a amplitude do universo 

cosmológico que o pesquisador terá acesso. Um cotrabalho sensibilizado com a cosmologia 

torna-se então ferramenta muito importante para compreender ações e interações em um 

mundo emocional e sensitivo, onde a racionalidade lógica toma outros sentidos, e a 

posição do pesquisador em seus trabalhos podem ser situadas cosmologicamente na 

comunidade. 

Assim abrimos caminho para o próximo passo da coteorização. Existe um contexto 

de teorias locais que são desenvolvidas a partir das experiencias e pesquisas internas e são 

aplicadas no projeto de vida Xukuru. Portanto temos teorias sendo criadas internamente 

pela comunidade e teorias desenvolvidas por nós pesquisadores ou aprendidas pelo meio 

acadêmico. A coteorização precisa ser entendida nessas duas vias em encontro. Precisamos 

ouvir as teorias locais e apresentar nossas teorias e a de nossos autores de suporte. Esse 

encontro entre os dois transforma-se na coteorização. O resultado desejado então não é 

uma teoria única, mas multiplas traduções que consigam dialogar com o mundo acadêmico 

e com as comunidades locais. 

Os povos indígenas do Nordeste são especialistas em traduções. Sua ampla 

exposição e resistência histórica aos mais diversos planos hegemônicos de informação, fez 

com que abrissem esses espaços de diálogos do externo para o interno a partir de 

traduções, ao qual quando o conhecimento chega, ele é incorporado a cultura a partir de 

elementos que se adequem a cosmologia. Por exemplo no povo Xukuru, com a 

incorporação de elementos afro da umbanda e candomblé, e da igreja católica ao rituais. 
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Dona Zenilda38 fala que Nossa Senhora das Montanhas foi incorporado a comunidade pelo 

catolicismo, por ser possível uma tradução local para a Mãe Tamain, entidade feminina 

maior para a cosmologia Xukuru. Esse espaço de negociação pragmática com o catolicismo, 

incorpora esses elementos e dialoga de uma forma a não desenvolver atritos, porém a 

partir da incorporação de elementos que não ferem diretamente a cosmologia Xukuru, 

permitindo esse dialogo a partir das traduções. Portanto é preciso valorizar o próprio 

conhecimento nativo de traduções para poder trazer as teorias nativas para o mundo 

acadêmico, porém sem ferir os sentidos para ambos os lados. Voltamos então a 

importância da sensibilidade que se adquire ao ser parte integrante da cosmologia local, 

pois somente a partir dessa sensibilidade com o sentir os sentidos das teorias nativas, que 

poderemos adapta-las ao mundo acadêmico sem prejudicar os sentidos ligados a elas. 

O resultado da coteorização pode ser elevado para os trabalhos em coautoria. A 

coautoria é colocada por Nyamnjoh (2012) como uma forma de ser romper com a cegueira 

acadêmica, como forma de buscar a partir dos conhecimentos de cada um algo mais 

aproximado do todo. As coautorias trazem o reconhecimento de um trabalho de 

coteorização para os mundos ao qual serão aplicados.  

A academia valoriza o evitar os plágios, a referencia aos pensadores, porém acaba 

somente referenciando aos que estão no sistema hegemônico e esquecendo os 

pensadores naturais. Preferimos referenciar um autor Eurocentrista para explicar uma 

teoria indígena, do que incorporar como autor o próprio indígena que trabalhou 

naturalmente aquela teoria. A coautoria é uma forma de se inverter esses processos, 

teorias externas não podem ser mais importantes que o próprio pensamento nativo. É 

preciso nos sensibilizarmos como leitores e entendermos ao ler que podemos confiar na 

palavra de um povo quando esse povo fala sobre ele. A Academia nos amplia horizontes, 

mas acabamos nos limitando teoricamente quando chegamos ao campo tentando encaixar 

nossos sujeitos em teorias já prontas. A coautoria nos permite incorporar esses 

pensamentos de forma academicamente e nativamente validável. 

                                                      
38

 Principal Matriarca do povo Xukuru, mãe do atual cacique Marquinhos, e foi esposa do falecido cacique 
Xikão 
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Sobre o como faze-la existem diversas formas a serem exploradas, incorporar como 

autor em nossos trabalhos os nossos teóricos nativos, citar claramente suas contribuições e 

suas falas. Podemos também pensar nas possibilidades de materiais onde os editores de 

nosso trabalho sejam os próprios nativos. Apresentar nossos trabalhos a nossas bancas 

formadas pela comunidade pesquisada deveria ser mais importante do que para nossas 

bancas acadêmicas. Segundo código de ética da ABA(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ANTROPOLOGIA, 2012) os povos estudados tem o direito ao acesso aos resultados da 

investigação, e a garantia de que esse material não será utilizado para prejudica-los. 

Precisamos em certo ponto ter nossos trabalhos editorados pelos próprios sujeitos de 

pesquisa. 

No povo Xukuru existe o projeto da editora Folha Seca, que tem como idéia a 

editoração e publicação de matérias criados tanto internamente como externamente. É 

possível a partir de ideias como essa auxiliarmos com nossa mão de obra especializada 

para esses contextos, a criação de materiais locais, e nos apresentarmos como mão de obra 

para levantamento de dados e registros de pesquisa. Existem as mais diversas formas a 

serem exploradas desde que todas estejam sensibilizadas com a primazia dos povos que 

pesquisamos sobre seus próprios conhecimentos. 

Assim levanto a importância do integrar nossas pesquisas aos contextos de nossos 

sujeitos em processos de duas vias. Somos mão de obra pensante e qualificada enquanto 

pesquisadores, e temos habilidades aprendidas ao longo de nossas vidas, que podem ser 

trabalhadas com as comunidades de forma franca e aberta em diálogos. Isso passa pelo 

nosso próprio processo de sensibilidade, humanização, e acima de tudo 

comprometimento. Nos comprometer com nossos sujeitos acima do nosso 

comprometimento com nossas pesquisas é chave para não nos deixarmos perder com o 

ego, e para conseguirmos chegar a lugares, onde poderemos sentir que nosso tempo 

realmente foi produtivo para todos os sujeitos dos contexto, sejam os pesquisados, sejam 

os pesquisadores. 
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O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE): UMA ANÁLISE DAS 
ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO - PB 
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Resumo 
O artigo analisa a execução da Lei 11.947/2009 no município de Remígio – PB no ano de 
2017. A metodologia adotada foi de estudo de caso, bem como o acompanhamento da 
primeira Chamada Pública para entender as estratégias definidas pelos atores sociais, 
identificados como “atores hábeis”. O estudo observou que, embora os atores tenham 
criados estratégias para melhorar o funcionamento do PNAE, elas não foram suficientes 
para resolver questões burocráticas, estruturais e organizacionais devido à complexidade 
do Programa.  

 
Palavras-chave: Mercados Institucionais; Alimentação Escolar; Agricultura Familiar. 

 
 

Introdução 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é considerado o maior 

programa de alimentar escolar do mundo e o único aplicado de forma universal, sendo 

referência mundial para implantação de programas similares em outros países da África, 

América Latina e Caribe (FNDE, 2017). Além de fornecer a merenda para os alunos, o 

programa tem como objetivo reduzir os riscos nutricionais, garantindo aos alunos do 

ensino público uma alimentação saudável; estimular a produção da agricultura familiar e 

incentivar a economia local; promover uma agricultura sustentável e uma proposta de 

mudança nos hábitos alimentares; incentivar a produção entre os jovens agricultores 

estimulando-os à permanecerem em suas propriedades; incentivar a criação de 

associações e cooperativas aproximando os consumidores com uma nova proposta de 

alimentação saudável. 

Nesse sentido, a partir da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, tornou-se obrigatório 

que os Municípios, Estados e também o Distrito Federal apliquem 30% dos recursos 
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repassados pelo FNDE na compra de produtos da agricultura familiar, propiciando o 

surgimento de um novo mercado institucional e com isso, mais um canal para escoamento 

da produção da agricultura familiar fora criado. Assim, o PNAE tem contribuído para o 

desenvolvimento da economia local, bem como a inclusão de agricultores familiares na 

dinâmica das políticas públicas como um importante ator no processo relacionado à 

merenda escolar. Desta forma, o Programa objetiva promover a segurança alimentar e a 

inserção desses grupos sociais nos mercados institucionais.  

O processo de execução do Programa envolve diversos atores da sociedade civil e 

do poder público para que ele se efetive. Em certa medida, podemos definir o programa 

como complexo, pois exige dos participantes (principalmente dos agricultores) um 

conhecimento quanto à sua operacionalização, em que estes precisam se inserir dentro 

dessa lógica do Estado para acessar os mercados institucionais. Entendendo a importância 

do Programa na promoção da segurança alimentar e do fortalecimento da agricultura 

familiar, este estudo procura descrever e analisar o processo de execução do PNAE no 

município de Remígio41 – PB no ano de 2017, tendo por objetivo compreender as 

dificuldades, potencialidades, bem como as estratégias criadas pelos autores na 

implementação do Programa numa situação concreta. 

O artigo está estruturado da seguinte maneira: fundamentação teórica, onde 

apresentamos o processo de construção das compras institucionais no Brasil, além da 

noção de habilidade social proposta por Neil Fligstein; em seguida os procedimentos 

metodológicos adotados, isto é, de um estudo de caso; e, por fim, serão apresentados os 

resultados que tem por base o trabalho de mestrado intitulado: Camponeses e Políticas 

Públicas: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de Remígio-PB 

no ano de 2017, juntamente com a teoria abordada.  

 

                                                      
41

 Situado no Agreste paraibano, o município de Remígio ocupa uma área de 180,897 km² e estima-se que a 
população passará de 17.581 habitantes (censo de 2010) para 19.340 em 2018 segundo os dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

41
. A cidade de Remígio está localizada a 132 km da 

capital, João Pessoa e a 32 km do município de Campina Grande, onde se encontram três rodovias e 
diversas estradas, caracterizando-a como “um nó de fluxos rodoviários”. Essa localização facilita o 
escoamento da produção agrícola para os municípios vizinhos. A principal atividade econômica do 
município reside na agricultura familiar (CHAVES, 2011).   
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Fundamentação Teórica 

A partir dos anos 2000 o Brasil passou por uma grande transformação política e 

social com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2003. Com 

o novo governo, abriu-se grande espaço de diálogo entre o governo e os diversos atores 

sociais para a construção de uma política de segurança alimentar no país. O problema da 

fome42 pelo qual o país se encontrava, passou a ser tema central do governo de Lula e, 

portanto, era necessário criar ações para combatê-la.  

Foi realizado um diagnóstico sobre o problema da fome no país e os resultados 

apontavam que havia pouca procura por alimentos, inibindo assim, a produção no país. 

Porém, com o modelo econômico vigente, era impossível mudar o problema da fome no 

Brasil. Sem emprego, sem renda, o brasileiro estava perdendo o seu poder de compra. Era 

necessário que o Estado interviesse, de forma que incorporasse ao mercado de consumo 

de alimentos essa parcela da população que estava excluída do mercado de trabalho ou 

que não possuía nenhuma condição de garantir uma alimentação digna à sua família. Logo 

que assumiu o governo, Lula juntamente com a sua equipe, colocaram em prática uma 

série de políticas, ações e programas no âmbito do que se convencionou denominar como 

Estratégia Fome Zero (ARANHA, 2010). Era uma Estratégia inovadora que, além de 

combater à fome no país, tinha como objetivo criar um padrão de consumo saudável, 

estimular à produção de alimentos e expandir as compras para a merenda escolar.  

Dentro do contexto do Programa Fome Zero, em 2003 é implementado o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). Esse é em ponto importante na mudança de perspectiva 

das compras institucionais até então implementadas no Brasil, onde até aquele ano, 

apenas os grandes empresários do setor alimentício tinham oportunidade de vender ao 

governo. O PAA inova ao incluir os agricultores familiares em uma política pública de 

                                                      

42 Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE de 1999, o Projeto 

Fome Zero identificou que existiam 9,3 milhões de famílias e 44 milhões de pessoas muito pobres (renda 
abaixo de US$ 1,00 por dia) e que por estarem vulneráveis à fome, eram potenciais beneficiários desse 
projeto. Esse número de pobres representa 22% das famílias e 28% da população total do país, sendo 19% 
dessa população se encontram nas regiões metropolitanas, 25% da população estão nas áreas urbanas não 
metropolitanas e 46% da população na área rural. Sendo que 50% dessa população pobre se concentrava 
na Região Nordeste do país (BRASIL, 2010). 
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compra governamental. O Programa tem dois objetivos básico: o desenvolvimento da 

agricultura familiar e o combate a fome. Como afirma Souza (2019, p 83): 

E na perspectiva do Programa Fome Zero, o PAA contribui também ao ser mais 
um instrumento para reforçar os estoques de alimentos e a distribuição de 
gêneros alimentícios as entidades de apoio sócio assistencial, na mesma medida 
que contribui com o desenvolvimento rural com a compra de parte da produção 
de milhões de camponeses, sendo esses mesmos camponeses e suas famílias 
parcela significativa dos atendidos pelas entidades beneficiadas com o 
recebimento dos alimentos do Programa. 
 

As compras públicas têm sido uma excelente estratégia de abastecimento alimentar 

e o papel do Estado nesse processo é fundamental, principalmente nos países em 

desenvolvimento. No Brasil as políticas de abastecimento estão voltadas para o plano de 

combate à fome e à redução da pobreza e da miséria, implementadas por vários governos 

nacionais na primeira década do século XXI. Além de financiar e fiscalizar, o Estado pode 

ser um estimulador das relações econômicas e sociais. A participação social é outro fator 

fundamental na definição e implementação das políticas públicas, pois para que essa 

política se efetive é necessária uma interação entre os governos em seus diversos níveis e 

as organizações sociais, especialmente cooperativas e associações de produtores 

(CANIELLO et al. 2016). 

Desta forma, as compras institucionais surgem a partir da atuação do Estado com a 

criação de novos mercados, mas também de um processo de construção, e 

institucionalização de “novas” ideias, pautadas na segurança alimentar e nutricional da 

população (GRISA; SCHNEIDER, 2015). Além disso, a compra institucional garante mercados 

aos agricultores menos capitalizados, que “sofrem com padrão irregular de sua produção, a 

falta de equipamento adequado e embalagem para comercialização e outros problemas do 

ritmo mais lento da implementação das políticas” (BELIK; FORNAZIER, 2016 p. 75).   

Desta forma, ao estabelecer um mercado institucional, está se criando 

oportunidades para os agricultores mais pobres de acesso aos mercados locais e 

estimulando a produção e aumentando o autoconsumo. Para Grisa et al. (2011), “a criação 

desses novos mercados é estratégica diante da preocupação de que os agricultores 

familiares não se tornem dependentes do PAA. O objetivo é fazer deste apenas um 

pontapé inicial para a inserção de novos mercados”.  

Os resultados positivos do PAA proporcionaram que novas ações fossem pensadas 

para resolver o problema nutricional e fortalecer a agricultura familiar. Segundo Silveira et 
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al. (2016, p. 27), “o “sucesso” na implantação do PAA pode ser medido por sua rápida 

expansão pelo Brasil entre 2003 e 2008, quando o número de agricultores familiares 

beneficiados pelo Programa passou de 42 para 169 mil”. Com o objetivo de ampliar o 

mercado institucional, o governo federal criou a Lei 11.947 de 16 de junho de 2009, 

obrigando os Municípios, Estados e o Distrito Federal a utilizar, no mínimo, 30% dos 

recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE na 

aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar. 

Balem (2015) reconhece o potencial do mercado institucional, mas admite que as 

estruturas institucionais existentes ainda não estão preparadas para a complexidade e o 

grande alcance do PNAE no país. Diante disso, a autora entende que é necessário que os 

atores se apropriem dessa política com o objetivo de criar um ambiente propício, caso não 

exista. Além disso, o PNAE deve ser visto como um meio para que os agricultores 

desenvolvam novas práticas de relacionamento com outros mercados. Assim, os 

agricultores aos poucos vão desenvolvendo novas habilidades de se relacionar com outros 

mercados locais, pois o potencial do mercado institucional não se encerra em si, mas na 

possibilidade de produzir scaling up, ou seja, desenvolver capacidades para os agricultores, 

após acessarem o mercado institucional do município, poder acessar outros mercados 

locais e regionais. 

Esse conceito de scaling up utilizado pela autora, significa que o mercado 

institucional tem condições de absorver os pequenos agricultores, e na medida em que 

eles vão ganhando outros mercados, eles diminuem sua oferta para o programa abrindo 

espaços para outros agricultores gerando uma autonomia e, portanto, o PNAE funciona 

como um instrumento de mudança e contribui para que os agricultores se insiram em 

outros mercados (BALÉM, 2015). 

É nessa perspectiva que a presença do Estado por meio das aquisições de alimentos 

atuaria de forma decisiva para um desenvolvimento de política pública sustentável. Vale 

ressaltar que, a participação de diversos atores da sociedade civil foi importante para o 

redirecionamento das políticas públicas. Isso fez com que a relação entre Estado e 

sociedade civil mudasse quando os movimentos sociais e do campo além de propor ações, 

tornaram-se parceiros (conquista de canais de diálogo) do Estado na execução dessas 

políticas. Nesse sentido, a participação social foi fundamental na definição, implementação 

e execução das políticas públicas.  
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Partindo da ideia das relações de ator e estrutura, Fligstein (2007) desenvolve uma 

visão sociológica dessa ação dos atores a partir da definição de “habilidade social” que os 

atores têm de induzir nos demais o sentimento de cooperação. Neste sentido, o conceito 

de ação para o autor pode ser denominado pela habilidade social, ou seja, “A ideia de 

habilidade social é que os atores precisam induzir a cooperação dos outros. A habilidade de 

motivar os outros a tomar parte em uma ação coletiva é uma habilidade social que se 

prova crucial para a construção e reprodução de ordens sociais locais” (FLIGSTEIN, 2007, p. 

62).  

Nessa perspectiva é possível identificar e compreender a colaboração dos 

diferentes atores, ou seja, os que defendem o projeto ou os que impõem mudanças. É 

importante destacar que todos os atores dispõem de alguma habilidade ou função em 

determinado grupo, contudo, “sabemos que alguns atores são socialmente mais hábeis em 

obter a cooperação dos outros, atuando com atores mais poderosos e sabendo em geral 

como construir coalizões políticas na vida” (FLIGSTEIN, 2007, p. 62). 

Metodologia 

Neste trabalho utilizamos dados secundários, mas também informações oriundas 

do trabalho de campo realizado no ano de 2017 e utilizou-se o método quantitativo-

descritivo. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico com o objetivo de 

guiar e dar apoio teórico ao tema abordado. Depois de realizado o levantamento 

bibliográfico, o passo seguinte foi fazer um levantamento dos dados secundários nos sites 

oficiais para criar uma base de dados. Ao utilizar as técnicas de pesquisa quantitativa, Selz 

(2015 p. 204) afirma que: 

 
Consiste em criar uma (ou várias) base de dados repertoriando fatos sociais 
observados em pesquisa de campo, em explorar esta base com auxílio de um 
programa de tratamentos estatísticas, para finalmente interpretar os resultados 
do ponto de vista sociológico. Cada uma dessas etapas é abundantemente 
nutrida pelo pensamento do pesquisador, por sua cultura cientifica e por seus 
conhecimentos qualitativos. 
 

A importância de se ter uma base de dados dará uma visão parcial da realidade 

estudada, porém, a qualidade desses dados está relacionada aos objetivos que o 

pesquisador visa no processo de construção.  
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A utilização da pesquisa qualitativa consiste em captar as diversas formas de ser do 

objeto, ou seja, o que o torna diferente dos demais. Por utilizar essa técnica, a Sociologia 

tem sido chamada de “ciência das diferenças” (QUEIROZ, 2008). A autora chama atenção 

para a necessidade de separar/decompor as diversas partes do todo para depois recompô-

lo., ou seja, para entender as diferentes relações ou práticas é necessário, primeiro, saber 

quem são esses indivíduos, sexo, faixa etária, o que vendem etc. Desse modo, recorrermos 

então, ao emprego das técnicas de análise das abordagens quantitativa e qualitativa. Como 

afirma Queiroz (2008 p. 24), “a associação das duas abordagens possibilita um 

aprofundamento cada vez maior das facetas do objeto de estudo”. 

A observação participante foi um dos recursos utilizados neste artigo, pois ela nos 

ajudou a entender as relações e os comportamentos dos individuos. Para isso, foi 

necessário, saber ouvir e ver, saber a hora de perguntar e também o que perguntar. Desta 

forma, estar constantemente no campo foi uma forma de criar confiança com o grupo, mas 

também de entendermos as dinâmicas dos indivíduos e dos grupos de mulheres. 

 

Resultado e discussões 

Como dito anteriormente, a Lei 11.947 em 16 de junho de 2009, obrigou a aplicação 

de 30% dos recursos repassados pelo FNDE na compra de produtos da agricultura familiar. 

Vale ressaltar que, esse percentual é o mínimo para aquisição desses produtos, porém as 

Entidades Executoras - EEx podem comprar acima do percentual estabelecido por lei. Além 

disso, existe um manual formulado pelo FNDE que orienta as EEx de como proceder no 

processo de aquisição de alimentos. Neste manual43 é delegada atribuições e 

responsabilidades a todos os envolvidos. É importante destacar que, neste novo modelo de 

operacionalização do PNAE exige um maior envolvimento dos participantes para que os 

objetivos do Programa sejam alcançados. Desta forma, surge um importante ator nesse 

processo que é o agricultor familiar. A partir do acompanhamento da 1º Chamada Pública 

do PNAE foram constatadas algumas particularidades quanto a forma de execução do 

Programa.  

                                                      
43

http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-para-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/8595-
manual-de-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produtos-da-agricultura-familiar-para-a-
alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar 

http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-para-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/8595-manual-de-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produtos-da-agricultura-familiar-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-para-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/8595-manual-de-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produtos-da-agricultura-familiar-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-para-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/8595-manual-de-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produtos-da-agricultura-familiar-para-a-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar
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Dentro da perspectiva dos “atores hábeis” elencamos alguns atores no contexto da 

execução dessa política pública neste trabalho que são: a Casa da Merenda, a EMATER e o 

Grupo de Mulheres agricultoras/fornecedoras de alimentos para o PNAE. 

No ano de 2013 foi criada a Casa da Merenda no município de Remígio com o 

objetivo de intermediar e articular todo o processo de execução do PNAE entre agricultores 

e a EEx. É uma casa adaptada para receber, armazenar e distribuir os produtos destinados à 

merenda escolar e possui uma equipe específica para trabalhar na operacionalização do 

programa, composta por um coordenador, uma nutricionista, um motorista e um ajudante.  

A ideia para a criação da Casa da Merenda surgiu de uma demanda dos agricultores 

familiares junto aos gestores públicos do município exigindo uma maior participação para o 

fornecimento dos seus produtos para a merenda escolar. Além disso, outros dois fatores 

foram decisivos para a criação da instituição que foram: a precariedade das escolas do 

município que, não dispunham de estruturas adequadas para armazenar os produtos 

adquiridos dos agricultores e a falta de informação entre os agricultores e os gestores 

dificultando a execução do Programa e diminuindo o interesse dos agricultores em 

fornecer para o PNAE. Em relação ao profissional de nutrição, no ano da pesquisa o 

município estava sem a nutricionista. Porém, uma nutricionista do município de Bananeiras 

– PB eventualmente vinha fazer o cardápio da merenda escolar (FRUTUOSO, 2019). 

Percebemos uma presença expressiva de mulheres que fornecem para o PNAE em 

Remígio e uma forte articulação delas para acessar outros mercados. No ano da pesquisa 

(2017), forneciam para o Programa 37 agricultores e destes, 23 eram mulheres. Existem 

três grupos de mulheres (Margaridas, Queimadas e Vitoriosas) que fornecem bolos e 

tapiocas para a merenda escolar, cada grupo possui uma cozinha própria dentro dos 

assentamentos onde vivem e todas fizeram curso para a fabricação dos bolos.  

Atualmente, os grupos além de fornecerem seus produtos para merenda escolar, 

também fornecem para festas e eventos dentro municípios (ex. a feitura do bolo de 

aniversário de Remígio). Esse processo de articulação e participação das mulheres vai 

muito além da questão econômica. Há um processo de construção de conhecimento, de 

emancipação dessas mulheres conforme relatado por uma delas, “hoje a gente tá vendo 

que tem três grupos, isso é muito importante para o município porque as mulheres estão 

ganhando autonomia”. A organização é importante para se construir novas habilidades, 

novas consciências, novos aprendizados, e se tornarão efetivos se forem construídos 
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coletivamente (BALEM, FIALHO e SILVA, 2016). No que diz respeito ao gerenciamento das 

cozinhas, cada grupo tem autonomia para fazê-lo. Além disso, as cozinhas são tidas não 

apenas um lugar para a fabricação dos alimentos, mas como espaço de interação. Portanto, 

pode-se observar nos grupos de mulheres uma “habilidade social” apontada por Flingstein 

(2007) no processo de construção coletiva para alcançar novos espaços para a venda de 

seus produtos, mas também de uma autonomia. 

A EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba) é uma 

organização de assistência técnica que, articulada com a Casa da Merenda, busca contribuir 

para que o PNAE seja executado de forma exitosa no município, participando das etapas de 

execução do Programa e dando suporte aos agricultores com mais dificuldades 

relacionadas aos processos burocráticos. A maioria dos agricultores, principalmente, 

aqueles com dificuldades em utilizar as ferramentas tecnológicas, encontram na EMATER a 

única alternativa para resolução de seus problemas, por exemplo, na emissão da nota fiscal 

e na elaboração dos projetos de venda. Devido a isso, percebemos que há uma sobrecarga 

de trabalho por parte dos extensionistas no município, porém, na maioria das vezes que os 

agricultores procuram a instituição eles são atendidos (FRUTUOSO, 2019). 

Embora os extensionistas se esforcem para atender a todos, nem sempre 

conseguirão por conta das muitas atividades que lhes são atribuídas. Alguns problemas 

poderiam ser amenizados se os agricultores pudessem contar com sindicato. Com a 

ausência do sindicato na execução do PNAE, a EMATER tem se tornado a principal 

organização de suporte aos camponeses. Em análise, percebe-se que a organização tem 

trabalhado mais no sentindo de resolver problemas burocráticos do que os ligados à 

produção.  

Apesar das dificuldades, a casa da merenda, as mulheres e a EMATER em Remígio 

se mostraram como importantes articuladores do PNAE, pois conseguem unir diversos 

atores ligados à compra institucional. A partir da formulação de Flingstein (2007), podemos 

considerar essas organizações como “atores hábeis”, pois eles são capazes de mobilizar e 

definir ações em prol de um projeto coletivo que é o PNAE. “Essas ações de interesse 

coletivo são imprescindíveis para construir o mercado institucional e outros mercados 

locais para a AF” (BALÉM, FIALHO e SILVA, 2016, p. 142).  

Durante a pesquisa, constatamos alguns problemas durante o período de execução 

da chamada pública. Um deles já fora mencionado acima que se refere ao papel da 
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EMATER na execução do PNAE, uma vez que, esta instituição fica sobrecarregada com 

atribuições que não lhe compete. 

Quanto aos repasses financeiros, no período da pesquisa não encontramos 

informações atualizadas no site do FNDE, estando disponivéis dados de 2012-2015. Neste 

caso, recorremos ao site da EMATER. Segundo a EMATER, o valor destinado a compra da 

merenda escolar no ano de 2017 foi de 355.055,20 reais para o município de Remígio. Foi 

realizado um levantamento sobre a execução do PNAE em Remígio e constatamos que 

existe um problema frequente nos demais municípios paraibanos que é o não 

cumprimento da Lei 11.947. As informações levantadas foram cruzadas com as 

informações do FNDE e mostra que o município de Remígio cumpriu o estabelecido por Lei 

apenas nos anos de 2013 e 2015 conforme mostra a figura abaixo. No ano de 2019, o FNDE 

disponibilizou as informações referentes ao ano de 2017 e segundo os dados, o municipio 

comprou apenas 85.944,55 reais de produtos da Agricultura familiar que corresponde a 

22,21%, ou seja, abaixo do minimo estipulado por Lei que é de 30%.   

 

Figura - Dados PNAE em Remígio-PB 

 

 
            Fonte: EMATER/PB (2018) 

 

Uma etapa importante no processo do PNAE é o mapeamento da produção, onde 

são identificados produtos, produtores e disponibilidade desses produtos para compra. 

Identificamos a ausência de representantes do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e da 

Nutricionista, sendo estes, importantes na fiscalização do Programa e na elaboração do 

cardápio respectivamente. Como em outros municipios do Estado da Paraíba, existem 

poucos profissionais de nutrição. Isso se deve a falta de concurso para contratação deste 

profissional e quando há concurso os salarios são muito baixos. Além disso, muitos 

profissionais atuam em mais de um município. No caso de Remígio, a nutricionista 
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apareceu apenas para a elaboração do cardápio. Outro problema observado, foi a ausência 

do representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em todas as etapa do processo de 

execução do PNAE, o que é bastante contraditório pois, parte do protagonismo verificado 

entre os agricultores e principalmente as agricultoras, é resultado da mobilização social 

(capital social) que caracteriza o campesinato na região da Borborema, exemplificado 

principalmente pela atividade do Polo Sindical da Borborema (DELGADO, 2010; BASTOS, 

2017; CANIELLO, PIRAUX e BASTOS, 2013). Nesse sentido, a presença do Poder Público é 

predominante nas reuniões/encontros e que não existe nenhum contraponto em relação 

ao seu discurso. 

Com relação a Chamada Pública, observou que ela fica aberta no prazo máximo de 

15 dias diferente do que preconiza o manual do FNDE que é de no mínimo 20 dias. 

Segundo João44, esse prazo é suficiente, porém ela reconhece que muitos agricultores 

possuem dificuldades em elaborar os projetos por conta da baixa escolaridade que 

possuem. Pode-se observar que, esse problema gera outro que é a sobrecarga de trabalho 

na EMATER do município para a correção dos projetos.  

No que diz respeito a amostra de produtos, foi observado que esta etapa é uma das 

mais importantes, pois é tida como um momento de confraternização, degustação dos 

produtos, de troca de esperiências, mas também de controle social por parte da EEx e dos 

agricultores. Em um dado momento da amostra, uma agricultora disse: “nós não aceitamos 

que ninguém vá na Ceasa comprar. Tem que ser produto da agricultura familiar”. A fala da 

agricultora demonstra um comprometimento dos agricultores em fornecer seus proprios 

produtos para o PNAE. 

Outra questão observada durante esta etapa refere-se à rejeição de determinados 

produtos na merenda escolar por parte de gestores e merendeiras. A partir dos diversos 

depoimentos, foi possível observar a falta de conhecimento dos profissionais das escolas 

quando aos benefícios de determinados alimentos tais como: batata-doce e a macaxeira. 

Neste sentido, entendemos que o papel da nutricionista é importante não apenas para a 

elaboração do cardápio, mas também na supervisão, com o objetivo de garantir que os 

                                                      
44

 João é um nome fictício dado ao funcionário contratado pela prefeitura, sendo este um dos responsáveis 
pela execução do PNAE no município de Remígio. Sua identidade foi preservada a pedido do próprio 
informante. 
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cardápios sejam cumpridos, no treinamento e esclarecimento de possíveis dúvidas dos 

profissionais responsáveis pelo preparo da merenda. 

Além do acompanhamento da primeira chamada no ano de 2017, acompanhamos 

quatro reuniões de avaliação45 que chamamos de décimo primeiro passo. O município de 

Remígio inova ao acrescentar mais um passo na execução do Programa, entendendo que o 

processo não finaliza com o pagamento aos fornecedores, como de praxe em outros 

procedimentos de compra governamental. Segundos os gestores, é necessária uma 

avaliação do processo em busca de identificar os problemas e buscar soluções. A realização 

de reuniões de avaliação, etapa que não consta nos manuais do FNDE, demonstra a 

capacidade da gestão municipal de criar uma estratégia para tentar superar dificuldades 

ocorridas durante o processo de aquisição dos alimentos. Neste sentido, a Perspectiva 

Orientada ao Ator demonstra que:  

 

Os atores sociais não são vistos meramente como categorias sociais vazias 
(baseadas na classe ou em outros critérios de classificação) ou recipientes 
passivos de intervenção, mas sim como participantes ativos que processam 
informações e utilizam estratégias nas suas relações com vários atores locais, 
assim como com instituições e pessoas externas (LONG e PLOEG, 2011, p. 24).  
 

Como ocorre em outros municípios do país, a execução do PNAE em Remígio é 

complexa, pois esbarra em muitas dificuldades relacionadas a questões burocráticas, 

estruturais e organizacionais que impedem que seja executado plenamente. Diante do 

exposto, concluímos que apesar de ser um avanço, as reuniões de avaliação, que 

denominamos de “décimo-primeiro passo” estão muito aquém do seu objetivo que é 

solucionar os entraves das compras do PNAE no município, pois os mesmos problemas se 

repetem ano a ano. 

 

Considerações Finais 

Por se tratar de um Programa complexo, o PNAE exige um processo de mediação e 

cooperação, pois está conectada a outras políticas como as de educação, de saúde e 

agricultura e, consequentemente, traz para a arena diversos atores com ideias 

                                                      
45

 Primeira chamada de 2017, segunda chamada de 2017, primeira chamada de 2018 e segunda chamada de 

2018. 
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diferenciadas. Um dos objetivos do Programa é provocar nos atores a consciência de 

construção de novas ideias em torno de um projeto coletivo. Embora haja diversos 

problemas no decorrer da execução do Programa, a maioria dos atores buscam partir de 

suas capacidades e do seu capital social46, criar estratégias para melhor a efetividade do 

Programa. A criação da Casa da Merenda, a reunião de avaliação, a criação dos grupos de 

mulheres, podem ser entendidas como respostas dos atores às diretrizes do PNAE, 

ultrapassando os seus limites procedimentais. Embora o manual do FNDE estabeleça um 

roteiro para a execução do PNAE, entendemos que o Programa é prejudicado por diversos 

fatores tais como: falta de profissionais de nutrição, burocracia para acessar o Programa, 

baixa produção devido às questões climáticas e “falta de vontade política” dos gestores 

entre outros. Desta forma, os atores não buscam modificar o Programa, mas acrescentar 

novas ações que visem a efetividade dele. 
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AGROECOLOGIA E SABEDORIAS TRADICIONAIS: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE 
CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO DE AGRICULTORES E FAMILIARES DO PERÍMETRO 

IRRIGADO DE SÃO GONÇALO/SOUSA/PB 
 

 
 

Luan Gomes dos Santos de Oliveira47 
Felipe Almeida de Sousa Serafim48 

 
RESUMO 
O Perímetro Irrigado de São Gonçalo tem uma estrutura composta pela sede da zona rural, onde fica a 
administração, e um núcleo que oferece toda uma estrutura urbana, com 1.800 habitantes. As agrovilas são 
compostas pelos Núcleos Habitacionais I, II e III. São 500 colonos instalados em 518 lotes em operação, com 
uma população total de 7.400 habitantes. Por meio das pesquisas já realizadas em torno do Perímetro 
Irrigado de São Gonçalo e dos problemas que o mesmo enfrenta, escolhe-se como horizonte de pesquisa o 
eixo agroecologia e sabedorias tradicionais. Um dos motivos da escolha é que este projeto se identifica com 
uma agricultura familiar ecológica e sustentável. Observou-se que a perda da produção familiar reduziu o 
cultivo, mas não excluiu a prática da agricultura, que tem sido realizada com um foco maior na subsistência 
da própria família. Problematiza-se então, como problema de pesquisa, quais os limites e possibilidades de os 
agricultores familiares do Perímetro Irrigado de São Gonçalo se tornaram capazes de construir a sua 
autonomia por meio da agricultura em correlação direta com as sabedorias tradicionais em direção a 
agroecologia? Este estudo tem como objetivos identificar o modo como os agricultores familiares pensam a 
agricultura do Perímetro Irrigado de São Gonçalo/Sousa/PB, e analisar as histórias e memórias dos 
agricultores familiares e suas sabedorias no contexto da agricultura familiar e da agroecologia. Essa ecologia 
de saberes e experiência social do Sul tem em pensadores como Edgar Morin e Boaventura de Sousa Santos 
seus maiores expoentes. A agroecologia neste sentido é a linha que costura todo um movimento político e 
ecológico, sugerindo novas cosmologias para pensar a vida no mundo, um exemplo disso é a lógica do bem-
viver. 
 
Palavras-chave: Agroecologia;  Sabedorias Tradicionais; Agricultores familiares. 

 

Introdução 

A questão Socioambiental emerge como uma problemática no cenário da 

agricultura, em níveis local e global nos marcos do capitalismo financeiro contemporâneo. 

Tal contexto traz consigo a necessidade de reflexões por meio de pesquisas e estudos 

sobre fenômenos socioambientais que perpassam por uma perspectiva de totalidade, 

baseada na relação sociedade-natureza, como o modo de vida, de existência e a produção 

de sociabilidades no rural, no semi-árido brasileiro nordestino, ou nos “sertões 

contemporâneos” (expressão politizada por ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014). 
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Dessa forma, essa questão denominada de socioambiental é acompanhada pelo 

contexto de reorganização e recomposição do ambiente rural. Tendo em vista que muitos 

pesquisadores têm refletido e problematizado a morte ou o desaparecimento do rural, do 

campesinato frente aos processos de urbanização e industrialização global. Isso tem sido 

concebido como o processo de modernização da economia que tem por base a dominação 

da agricultura sob a condução da lógica do capitalismo. No entanto, a morte do 

campesinato, ou do rural está longe de acontecer, e para ampliar e aprofundar tal 

afirmação o Antropólogo e Sociólogo Mauro Almeida em seu ensaio teórico “Narrativas 

agrárias e a morte do campesinato, traz uma provocação, 

 
A morte do campesinato é assim a morte de um sistema de pensamento; é o fim 
de um código. As peças que esse código organizava no passado, contudo, estão 
ainda em circulação. A dissolução nominalista do campesinato e das “sociedades 
agrárias” enquanto categoria mestra é real; mas não menos real é a reativação da 
política indígena, nativa, grassroot, étnica. O fim do campesinato se dá ao mesmo 
tempo em que se ativam como nunca discursos e práticas de democratização 
rural, de autogoverno ambiental, de políticas de gênero contra-hegemônica cujos 
atores são atingidos por barragens, de indígenas que passaram por movimentos 
de revivalismo étnico, caboclos que se redescobriram indígenas, seringueiros que 
se transfiguravam em povos da floresta, caiçaras que se tornaram povos dos 
mares, marginais que viraram quilombolas, mulheres-ecólogas, velhos; sem-terra, 
sem-teto. Se abstraímos a categoria totalizante do campesinato, vemos que os 
traços culturais, econômicos e ecológicos que eram associados a ela, embora 
desconjuntados entre si e destacados na grande narrativa teórica da qual faziam 
parte, continuam na ordem do dia. A pergunta, portanto, sobre o que efetuou a 
dissolução do “fato social total” camponês esteja mal colocada. A resposta que 
diz que “a modernidade matou o campesinato” utiliza o próprio conceito de 
campesinato e a própria narrativa da modernização que estão em questão. Acho 
que é preciso pensar de outra forma a resposta. (ALMEIDA, 2007, p. 170). 

 

É nesse sentido, que a provocação epistemológica e política do antropólogo Mauro 

Almeida reforça a necessidade de investigar os agricultores familiares do Perímetro 

Irrigado de São Gonçalo, zona rural de Sousa/PB, no alto sertão da Paraíba.  

O Perímetro Irrigado de São Gonçalo tem uma estrutura composta pela sede da 

zona rural, onde fica a administração, e um núcleo que oferece toda uma estrutura urbana, 

com 1.800 habitantes. As agrovilas são compostas pelos Núcleos Habitacionais I, II e III. São 

500 colonos instalados em 518 lotes em operação, com uma população total de 7.400 

habitantes. Todo o Perímetro Irrigado tem suprimento d’água através do açude de São 

Gonçalo cuja capacidade é de 44.600 milhões de m³ (GURJÃO et al., 2009). A agricultura 

irrigada é modelo predominante do perímetro que cultiva uma produção de coco e de 
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banana, mas outras cultivares também são cultivadas ali, como o arroz, o melão, o mamão, 

o feijão e o milho. Entretanto, estudos recentes realizados por Siqueira (2018) houve uma 

redução na produção da fruticultura irrigada em decorrência da seca que se expressou em 

um período longo de 2012 a 2015.  

A seca é um fenômeno edafoclimático típico do semi-árido nordestino brasileiro é 

uma marca do alto sertão paraibano e especificamente do Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo. Contemporaneamente ela afetou negativamente a vida de 500 colonos 

repercutindo na produção da agricultura familiar, desdobrando-se em prejuízos como 

empobrecimento e endividamento (empréstimos a bancos), aumento do desemprego, 

saída dos filhos para os centros urbanos (êxodo rural). Outro aspecto relevante que se 

destacou em alguns estudos sobre a região é que mesmo com a seca, muitos agricultores 

mantiveram uma produção pequena auxiliada pelo uso de agrotóxicos. Essa redução da 

produção em consequência da seca, como é defendida por outras pesquisas, revelou de 

que é em virtude da escassez de água, provocada pela seca, deixando a agricultura familiar 

comprometida em seu desenvolvimento. 

Entretanto, o discurso da escassez de água como resultado de seca, enquanto um 

problema climático, é perpassado por controvérsias de ordem política e histórica na 

formação social e econômica do Brasil. Particularmente na região do Perímetro Irrigado de 

São Gonçalo, um problema foi noticiado na imprensa paraibana, referente ao roubo de 

água em 122 pontos, em 23 de março de 2016, com relatório gerado pelo 

MinistérioPúblico da Paraíba. Por meio disso, pode-se questionar o discurso da escassez e 

da seca como uma questão natural, transpondo essa discussão para outro plano de 

interpretação, em que a seca é percebida como um problema político. 

Mediante esses aspectos introdutórios, sublinha-se que há um certo nível de 

escassez, mas se agrava como um problema político e social do sertão da paraíba, pondo 

em relevo a ausência de elaborações de políticas públicas para os colonos e da valorização 

dos saberes dos agricultores familiares. Porque, segundo Gomes (2002, p. 263) 

 
A introdução da irrigação em áreas do semi-árido nordestino promoveu 
modificações do ponto de vista técnico, econômico, ambiental e sóciocultural. A 
execução dos projetos de irrigação, via Perímetros Irrigados, implicou na 
construção de uma infraestrutura hidráulica, habitações e de equipamentos 
comunitários, como também, em desapropriações de terra. Implicou, ainda, na 
imposição de técnicas agrícolas com as quais os colonos não estavam 
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acostumados. Este fato significou por um lado, o empobrecimento da economia 
camponesa e a quebra das tradições rurais.  

 
Por meio das pesquisas já realizadas em torno do Perímetro Irrigado de São Gonçalo 

e dos problemas que o mesmo enfrenta, escolhe-se como horizonte de pesquisa o eixo 

agroecologia e sabedorias tradicionais. Um dos motivos da escolha é que este projeto se 

identifica com uma agricultura familiar ecológica e sustentável. Observou-se que a perda 

da produção familiar reduziu o cultivo, mas não excluiu a prática da agricultura, que tem 

sido realizada com um foco maior na subsistência da própria família. Problematiza-se 

então, como problema de pesquisa, quais os limites e possibilidades de os agricultores 

familiares do Perímetro Irrigado de São Gonçalo se tornaram capazes de construir a sua 

autonomia por meio da agricultura em correlação direta com as sabedorias tradicionais em 

direção a agroecologia? 

Compreender as possibilidades e os limites da agricultura familiar do Perímetro 

Irrigado de São Gonçalo, zona Rural do Município de Sousa no alto sertão da Paraíba. Como 

Objetivos específicos que nortearão esta pesquisa,  

1. Identificar o modo como os agricultores familiares pensam a agricultura do 

Perímetro Irrigado de São Gonçalo/Sousa/PB; 

2. Analisar as histórias e memórias dos agricultores familiares e suas sabedorias no 

contexto da agricultura familiar e da agroecologia. 

 

A escolha da temática de pesquisa – agroecologia e sabedorias tradicionais 

Esta proposta de pesquisa nasce a partir da trajetória acadêmica e de vida do 

pesquisador proponente. Esse desde a graduação em ciências sociais pesquisa 

problemáticas na interface sabedorias tradicionais – saberes científicos – sociedade – meio 

ambiente e agricultura familiar. Esta motivação que se desdobra da graduação ao 

Doutorado demonstrou a continuidade no desenvolvimento de pesquisas que tenham um 

compromisso ético e político com as sabedorias tradicionais dos agricultores familiares. 

Associado a essa motivação está uma notícia de um estudo realizado pelo Ministério da 

Saúde que disponibilizou resultados em abril de 2019 revelando que 12 tipos de 

agrotóxicos estavam presenta nas águas do Município de Sousa. A fonte de abastecimento 

do Perímetro Irrigado de São Gonçalo é o Açude, que com esse alarme de contaminação 



65 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

requer a realização de pesquisas que escutem os agricultores familiares e observem o 

modo de sua agricultura. 

Esta pesquisa sobre os agricultores familiares do Perímetro Irrigado de São Gonçalo 

em Sousa/PB é importante para a Ciência, considerando que essa em relação dialógica com 

as sabedorias tradicionais pode ser ampliada e vir a se configurar em ciência de base 

complexa, isto é, que se orienta por uma perspectiva de totalidade, que inclui outras 

formas de saberes relevantes para a academia e a para o desenvolvimento da sociedade. 

Esta relevância científica é tomada nesta pesquisa de um ponto de vista plural, pois 

inclui dinâmicas e saberes diversos, inclui também o diálogo entre universidade e 

agricultores familiares pode contribuir com uma agricultura sustentável que respeita o 

futuro das sociedades, não sendo uma imposição de um saber científico sobre o saber dos 

agricultores. Recuperar o diálogo com as sabedorias tradicionais pode fortalecer a 

comunicação com a sociedade, que no contexto das pesquisas com a agricultura familiar 

pelo prisma da sociologia rural e da antropologia rural, gera a produção de conhecimentos 

mais complexos, que levam em consideração os contextos dos sujeitos, os lugares de fala 

em um tom político, e um envolvimento com sustentabilidade. 

 
Em busca da sabedoria dos agricultores familiares 

A sabedoria revelada por esses agricultores está, como diz o poeta Manoel de 

Barros (1999), em “esconder-se por traz das palavras para mostrar-se”. E o desafio é 

decifrar alguns flashes desse enigma que os agricultores familiares do Perímetro Irrigado 

São Gonçalo do Município de Sousa/PB no Alto Sertão Paraibano são mensageiros 

(IAMAMOTO, 2012, grifos meus,). 

Compreender a relação das sabedorias tradicionais dos agricultores familiares do 

Perímetro Irrigado de São Gonçalo, zona rural do Município de Sousa/PB, alto sertão 

paraibano é o horizonte desta pesquisa. Aliado a esta problemática estão os fundamentos 

teóricos, históricos e epistemológicos que se desdobram nas seguintes categorias 

conceituais: a modernização agrícola, a ideia de combate à seca e de convivência com a 

seca, a Agroecologia, a relação entre sabedorias tradicionais e saberes científicos. Tais 

categorias são situadas na historicidade da questão agrária-urbana e ambiental brasileira, 

tendo por centralidade a compreensão da relação entre a concentração de terra, o modo 
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de viver com a natureza e os embates entre a agricultura mecanizada e a agricultura 

ecológica e familiar. 

O programa nacional dos perímetros irrigados foi uma iniciativa do governo federal 

criado em 1986 para a expansão agroindustrial do Norte e do Nordeste. Para Gomes (2002, 

p. 263), 

Nas áreas ocupadas pelos projetos públicos irrigados estimulou-se o uso 
indiscriminado da mecanização, esta, por sua vez, caracteriza-se por ser 
poupadora de mão de obra e pelo emprego sazonal. Além de, inicialmente, 
ocorrer um processo de ‘expulsão camuflada’ da população nativa, certamente, 
porque esta apresenta algum tipo de resistência aos planos dos órgãos gestores 
executores dos programas de irrigação. Por outro, forçou um distanciamento dos 
agricultores das suas tradições, embora, alguns poucos, tenham se transformado 
em produtores modernos, verdadeiros agentes da integração do semi-árido 
nordestino ao mercado nacional. 

 

O programa do Perímetro Irrigado pode ter se comportado como uma iniciativa 

colonizadora, no sentido que impõe o processo de mecanização agrícola no ambiente rural 

e não leva em consideração os saberes dos agricultores familiares. Esses saberes são 

tratados como atrasados por não representarem os interesses do utilitarismo e do lucro da 

agricultura mecanizada. Por isso, essa pesquisa não se opõe a permanência dos perímetros 

irrigados atuais, mas propõe-se a investigar a recuperação de uma agricultura ecológica 

que inclua os saberes ligados a preservação dos ecossistemas, “como elemento justificador 

da ética que permeia as relações entre os agricultores e o meio ambiente. Nesses saberes 

dos agricultores familiares 

 
[...] está incorporado um conceito de agricultura familiar, como aquela que 
combina a propriedade da terra, com uma mão-de-obra familiar, ambas 
organizadas por uma lógica que reúne saberes e valores que asseguram a 
reprodução da unidade familiar e de produção e a permanência do patrimônio 
(GOMES, 2002, p. 264). 

 

A particularidade dos saberes dos agricultores familiares é questionada quando 

entra em contato direto com a lógica colonizadora dos perímetros irrigados, que priorizam 

o lucro e fragmentam “o ethos camponês” (BRANDÃO, 1999, p 12). Diante desse contexto, 

Gomes (2002, 2005) nos permite entender que a relação dos agricultores familiares com os 

perímetros irrigados é permeada pela colonização. Um exemplo disso, é o Perímetro 

Irrigado de São Gonçalo que diante da seca tem uma redução em sua produção e nem 

todos acessam a informações, orientações, direitos de órgãos da parte do Departamento 
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Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural da Paraíba (EMATER/PB). Esse descaso com os agricultores familiares do Perímetro 

de São Gonçalo é evidenciado na pesquisa que foi desenvolvida por Siqueira (2018). 

O processo de modernização agrícola está associado a promoção das monoculturas, 

pois esse tipo de cultivo aliado a tecnologias se direciona para fortalecer a produção em 

larga escala, agroexportadora e que tem por base o uso de químicos no solo. Shiva (2001, 

p. 10) amplia esse contexto, ao afirmar que, esse processo de mercantilização teve início 

com o aparecimento dos modelos tecnológicos na agricultura, ou seja, de formas de 

agricultura baseadas na mecanização e no uso insumos químicos – fertilizantes, pesticidas, 

herbicidas, ect. Tais modelos ganham força com a disseminação das monoculturas, com o 

emprego de sementes híbridas e, mais recentemente, de sementes transgênicas. Além 

disso, a implementação dos métodos da Revolução Verde levou a extinção da agricultura 

tradicional de pequena escala, à perda do conhecimento que a informa, e provocou 

deslocamentos sociais, os quais por sua vez deram origem à fome e à violência entre as 

comunidades afetadas. Por outro lado, o contexto da modernização agrícola convive com 

outras experiências de agricultura e nesse projeto de pesquisa destaca-se o interesse em 

estudar um desses tipos: a agroecologia. Esse tipo de pesquisa agroecológica não rejeita o 

conhecimento da agricultura mecanizada e bioquímica, mas toma como orientação teórica 

o contexto ecológico e social da agricultura em determinado local. Sendo assim, a Ciência 

nesse contexto não é suficiente quando aposta no progresso como mola de promoção do 

bem-estar da sociedade, pois este enfatiza o lucro em detrimento do bem-estar dos 

agricultores familiares. Esses têm um conhecimento prévio na relação com a terra, que dá 

base a agricultura tradicional, que 

 
[...] informada por tais conhecimentos, desenvolveu práticas quase sempre 
ecologicamente adequadas, mantendo por exemplo, solos férteis por milênios, e 
incorpora métodos de controle de pragas e moléstias que funcionam por meio de 
arranjos e combinações de diferentes culturas, bem como processos de seleção 
que deram origem a um reservatório genético ricamente diversificado e modos 
de organização social em harmonia com os processos naturais. Claramente, ao 
longo dos séculos, sementes autóctones, obtidas por meio de polinização em 
campos abertos, foram aperfeiçoadas como resultado das práticas de seleção 
adotadas pelos lavradores locais. O conhecimento tradicional, além do mais, é 
passível de aperfeiçoamento, por meio de pesquisas visando sua articulação, 
sistematização e avaliação empírica, das quais os lavradores locais participaram, 
ao lado de “especialistas”, que contribuem com o conhecimento das estruturas, 
processos e interações subjacentes aos sistemas agroecológicos (SHIVA, 2001, p. 
19). 
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Dessa maneira, a autonomia dos agricultores familiares pode ser retomada na 

organização da produção familiar, desde que se recupere a sabedoria nascida da 

experiência de vida. Vale salientar que essa experiência de vida que funda a agricultura 

familiar e ecológica se traduz em 

[...] uma mensagem ambiental e ecológica em que a relação homem-natureza é 
mediada por uma representação diferenciada do ambiente da agricultura 
convencional. A natureza não é apenas entorno, mas representa uma visão de 
mundo, onde o homem integra o mundo natural e com ele se identifica. Nesse 
sentido a produção agrícola não é apenas orientada por uma racionalidade 
instrumental, mas por racionalidades diversas relacionadas com a natureza do 
homem e por isso é definidora de um estilo ou de um modo de vida 
(BRANDENBURG, 2002, p. 15). 

 

No contexto do Perímetro de Irrigação de São Gonçalo, lócus desta pesquisa, é 

relevante situá-lo no contexto das secas, pois as pesquisas desenvolvidas destacam que os 

agricultores familiares não produzem como antigamente, pois a seca no alto sertão 

paraibano provocara essa perda de produção. No entanto, historicamente as secas são 

usadas como um negócio a ser combatido, que segundo Castro (1968, p. 90) o uso político 

da seca vem sendo reproduzido até os dias atuais, transformando-a no “cavalo de batalha 

em cujos costados se põe toda a culpa da miséria nordestina”. Além disso, o combate à 

seca é enraizado numa lógica antropocêntrica, de dominação da natureza como uma 

mercadoria. Essa lógica “funciona como uma estratégia perversa de manutenção e controle 

de uma região que, a princípio, e com raras exceções, não cabe na lógica do modelo de 

desenvolvimento que predomina” (SILVA, 2003, p. 372). 

O combate à seca pode ser explicado também pela prioridade de um saber somente 

técnico, científico, “*...+ nascidos de uma cultura dominadora e colonizadora, os sistemas 

modernos de saber são, eles próprios, colonizadores” (SHIVA, 2003, p. 21) que fundamenta 

a modernidade, pautada no progresso material ilimitado, ou seja na exploração dos 

recursos naturais, e na devastação de outros saberes das comunidades tradicionais. 

Alternativo a concepção de combate à seca, está a convivência com a seca, esta como uma 

característica do semi-árido, concebido como um ecossistema complexo de limites e 

potencialidades e que requer a inclusão de seus atores locais na manutenção de suas 

riquezas naturais. Essa perspectiva, a da convivência com o semi-árido, 
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[...] requer e implica um processo cultural, de educação, de uma 
nova aprendizagem sobre o meio ambiente, dos seus limites e 
potencialidades. Requer a constituição de novas formas de pensar, 
sentir e agir de acordo com o ambiente no qual se está inserido. Ou 
seja, a convivência envolve a percepção da complexidade e requer 
uma abordagem sistêmica do semi-árido brasileiro possibilitando a 
compreensão das dimensões geofísica, social, econômica, política e 
cultura (SILVA, 2003, p. 378). 

 
Logo, a agricultura camponesa e a agroecologia são as forças sociais de 

transformação do semi-árido brasileiro e podem vir a ser um modelo alternativo ao 

Perímetro Irrigado de São Gonçalo, reconhecendo-o como um espaço suscetível a 

resiliência, a flexibilidade adaptativa. É perceptível pelas pesquisas desenvolvidas que na 

região do PISG, 

Um verdadeiro memoricídio cultural se processou em decorrência 
dessa ruptura histórica que tornou irrelevante a produção local de 
conhecimentos, bem como a sua transmissão entre as gerações de 
agricultores. No entanto, embora essa racionalidade procure se 
impor ao eliminar os espaços de manobra para o exercício da 
criatividade e da espontaneidade dos atores locais, sua implantação 
não se fez sem que diferentes formas de resistência e de recriação 
cultural fossem ativadas. Onde se pretendeu incutir uniformização 
crescente e irreversível, assistimos novas expressões de 
diferenciação cultural e novas formas de organização do trabalho e 
da vida social (TOLEDO; BASSOLS, 2015, p. 12). 

 

Por isso, com essa pesquisa busca-se compreender as memórias e as histórias dos 

agricultores familiares do PISG por considerar a urgência de diálogo entre saberes 

científicos e saberes tradicionais, numa atitude de diálogo e complementaridade que inclui 

a diversidade de vivências e saberes no contexto da agroecologia. “Dessa perspectiva, todo 

conhecimento é uma forma de organizar o mundo, de construir ordens por sobre o 

aparente caos” (ALMEIDA, 2017, p. 116). 

 
Caminhos Metodológicos 

Esta pesquisa terá como lócus o Perímetro Irrigado de São Gonçalo, pertencente ao 

Município de Sousa/PB, região do Alto Sertão paraibano, construído pelas histórias e 

memórias dos agricultores familiares que o compõem. O PISGA está situado em uma região 

de clima semi-árido, com probabilidade de chuvas durante os meses de janeiro a abril, e 

alongando-se um período de estiagem ao longo do ano. O PISGA, sede do acampamento 
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possui cerca de 1.800 habitantes; por volta de 500 habitamte distribuídos territorialmente 

em agrovilas ou núcleos habitacionais I, II, III, com aproximadamente 518 lotes em 

atividades, totalizando uma população rural de 7.400 habitantes. A metodologia dessa 

pesquisa se configura como qualitativa, pois, 

[...]responde a questões muito particulares. Ela se preocupa nas ciências sociais, 
com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 
com o universo dos significados, motivações, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de varáveis (MINAYO, 2001, p. 22). 
 

Em virtude do atributo qualitativo dessa pesquisa obetiva-se compreender e 

analisar as histórias e memórias dos agricultores familiares do PISGA. Com um percentual 

de 20% da amostra aleatória, inicialmente a pesquisa se comporá de 100 agricultores 

familiares (essa amostra está condicionada a vontade dos sujeitos em participar da 

pesquisa, com direito a esclarecimento sobre o estudo e aceitação prévia com assinatura 

do Termo de Livre consentimento para a pesquisa. Como estratégia de pesquisa em termos 

de metodologia optou-se pela História oral com o objetivo de “entender os processos 

históricos vividos pelos sujeitos sociais a partir de sua perspectiva, trabalhando com o 

horizonte de memórias possíveis, entendendo-as como expressão dos enredos históricos 

pessoais, dotados de dimensão política, como história viva, lembrança de lutas, processo 

em andamento” (MARTINELLI, DATA, p. 5) 

Além disso, cabe ainda complementar que a história oral inclui uma relação 

dialógica entre pesquisador-pesquisando, como num processo de troca de experiências, 

vivências e saberes. Isto se associa de maneira relevante a pesquisa com agricultores 

familiares, na tentativa de recuperar os seus saberes ligados no respeito a terra, e que 

metodologicamente, traz seu depoimento, narrativas, histórias, a partir de uma “história 

vista de baixo” (THOMPSON, 1996, p. 279). 

Dessa maneira, pode se apresentar como se dará o ciclo desta pesquisa, orientando 

por uma lógica de planejamento aberto e pautada na aceitabilidade dos interlocutores. Por 

se tratar de um estudo ligado a Sociologia Rural e à Antropologia Rural, o método 

etnográfico é uma escolha metodológica adequada para pesquisas qualitativas orientadas 

pela história oral, compondo “uma sociologia de um modo de ser e de um modo de viver 
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mediados por uma maneira singular de inserção nos processos sociais e no processo 

histórico” (MARTINS, 2001, p. 32).  

 

 

 

Esta etnografia será viabilizada por um contínuo trabalho de campo: 

1- Aproximação e abordagem com os agricultores familiares; 

2- Observação in loco participante e construção de um diário de campo; 

3- Elaboração de roteiros de entrevistas semi-estruturadas e abertas (com 

perguntas objetivas e discursivas) gravadas com o consentimento do interlocutor; Outra 

fase do ciclo dessa pesquisa, é a análise do material, discursos, narrativas, depoimentos 

dos agricultores familiares, em coerência com o problema dessa investigação. 

Por fim, produção do Relatório final em conjunto com o bolsista do projeto e 

possível divulgação dos resultados a comunidade estudada. 

 

In-conclusões 

Esse artigo é fruto de um projeto de pesquisa de Iniciação Científica da 

Universidade Federal de Campina Grande. A centralidade desta pesquisa é identificar o 

atual estado das sabedorias dos agricultores familiares do Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo e o papel dessas na configuração da agricultura de base ecológica, produtora de 

modos de existência e saberes antropológicos, ecológicos diversos e complexos. A fase 

atual da pesquisa se encontra na realização de uma entrevista ao representante do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o objetivo de identificar ou mapear a situação da 

agricultura familiar no PISGA em Sousa/PB. 
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OBSERVANDO CULTURAS ITINERANTES  OU O TURISMO COMO OBJETO 
ANTROPOLÓGICO 

 

Roque Pinto49 

Resumo 
Este trabalho procura expor alguns dos principais vetores que tornaram possível o surgimento do turismo no 
mundo, indica como foi se constituindo a literatura acadêmica que aborda a atividade turística e apresenta os 
principais eixos temáticos da Antropologia do turismo. Problematiza o porquê da atividade não figurar como 
objeto relevante na Antropologia brasileira e procura esboçar de forma panorâmica os desdobramentos 
políticos, econômicos, socioculturais, ecológicos e simbólicos da atividade turística. 
 
Palavras-chave: Turismo; Antropologia do turismo; Antropologia. 

 

Abstract 
This work seeks to expose some of the main vectors that made possible the emergence of tourism in the 
world, indicates how the academic literature that deals with tourism activity and presents the main thematic 
axes of tourism anthropology was constituted. It discusses why activity is not a relevant object in Brazilian 
anthropology and seeks to outline in a panoramic way the political, economic, socio-cultural, ecological and 
symbolic developments of tourism. 
 
Keywords: Tourism; Anthropology of tourism; Anthropology. 

 

“Why call it tourist season if we can’t shoot them?”  

Cartaz afixado no squat Kasa de la Muntanya, em frente ao Parque Güell, Barcelona. 

 

Introdução 

Pretende-se aqui apresentar de modo esquemático o processo de surgimento, 

desenvolvimento e espraiamento da atividade turística no contexto global. E em paralelo 

delinear de que modo a Antropologia do turismo veio se constituindo desde o momento 

seminal no congresso da American Anthropological Association de 1974, na Cidade do 

México, quando foram delineados seus principais eixos temáticos, focos de intensos 

debates até os dias de hoje (Smith & Brent 2001; Santana Talavera, 2015; Simonicca, 2007). 

Outro aspecto de interesse deste trabalho é levantar alguns pontos relativamente à 

literatura especializada do turismo no Brasil, especialmente no âmbito da Antropologia. 

Mais enfaticamente propõe-se examinar a resistência da Antropologia brasileira em 

assumir o turismo enquanto objeto de investigação (Barretto, 2009; Pinto, 2015), a 

despeito da sua pujança nos âmbitos teórico e etnográfico no resto do mundo e sua 
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presença incontornável nas mais diversas sociedades contemporâneas (Pereiro e 

Fernandes, 2018; Pinto-Coelho e Pinto, 2018). 

 

Férias, trens, literatura e Buffalo Bill  

Diferentemente das viagens de crescimento pessoal (bildungsreise) dos filhos da 

aristocracia europeia do século XVIII – o chamado Grand Tour –, a incipiente atividade 

turística do século XIX já não era algo restrito a um escol privilegiado que solitariamente 

viajava o mundo por esnobismo ou “cultivo do espírito” (Salgueiro, 2002). Tratava-se, ao 

contrário, de pessoas comuns que dispunham de meios e desejos para, mediante um 

pagamento correspondente, ocupar seu tempo de não trabalho (ócio) com uma mescla de 

viagem e entretenimento dentro de uma estrutura logística corporativa capitalista. 

Alguns fatores heteróclitos se combinaram em meados do século XIX tornando 

possível o surgimento da atividade turística no mundo: as disposições socioeconômicas que 

vão associar deslocamento físico com a ocupação do tempo de ócio, gerando assim um 

produto comercializável (Santana Talavera, 2009); o importante fator tecnológico da 

melhoria dos sistemas de transporte, especialmente do trem (Chambers, 2000); e o 

surgimento de uma nova visão e segmentação simbólica do mundo, visto de forma 

panorâmica, isto é, como uma paisagem (Yamashita, 2003).  

Esta forma nova de viajar combinada com algumas atividades de entretenimento 

surgiu no ocidente industrial sob a influência do romantismo da literatura de viagem, no 

âmbito do emergente espírito capitalista. Por conta das suas raízes “orientalistas” ela 

incidia no exótico, no pretensamente autêntico, no misterioso, no velado a ser descoberto, 

reforçando estereótipos e ressaltando as diferenças entre visitantes e visitados. A 

Alhambra de Irwing e Chateaubriand ou obras como As Memórias de um Turista de 

Stendhal e Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, tiveram uma importância 

considerável nesta nova experiência de busca pelo outro ou mesmo por si próprio através 

de deslocamentos voluntários (Urry, 1999; Burns, 2002; Santana Talavera, 2015). 

Pode-se verificar os desdobramentos deste processo ainda hoje na conformação do 

olhar do turista a partir de uma matriz literária que vincula Buenos Aires a Jorge Luís 

Borges, Lisboa a Fernando Pessoa, Soria a Antonio Machado, Dublin a James Joyce, Praga a 

Franz Kafka, Málaga a Pablo Picasso ou a Bahia a Jorge Amado (Hernández Ramírez, 2006; 

Pinto, 2006; Delgado, 2007). 
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Foi no ano de 1851 que Thomas Cook fundou a primeira agência de viagens, a 

Thomas Cook and son, dezesseis anos antes de criar o voucher, que em 1891 seria 

aperfeiçoado pela American Express no formato de traveler’s cheques. Pouco tempo 

depois Búfalo Bill (William Cody) foi trabalhar para a Union Pacific Railroad promovendo 

caçadas de búfalos como um plus às viagens de trem. E é mais ou menos nesse mesmo 

período que a empresa Fred Harvey Company passa a organizar viagens de grupos para 

observar índios hopi e navajo (Santana Talavera, 2009). 

Do ponto de vista teórico-metodológico e conceitual, portanto, o turismo se 

inscreve num tipo de deslocamento vinculado a uma mentalidade que sanciona 

positivamente o consumo do tempo de ócio em viagens que fazem uso de infraestruturas, 

bens e serviços num espaço físico não-ordinário para o viajante, com uma contrapartida 

pecuniária. Assim, diferentemente do que se vê inclusive em publicações acadêmicas e 

para-acadêmicas da área específica do turismo, não faz muito sentido falar de “atividade 

turística” no âmbito das Grandes Navegações, do Império Romano ou a qualquer outro 

contexto histórico anterior ao século XIX. Dizendo de outro modo, há diferenças 

substantivas e estruturais que distinguem o turismo de qualquer outra forma de 

deslocamento humano (Graburn 1992; Simonicca 2001; Smith & Brent 2001; Pinto 2012b; 

Pereiro e Fernandes, 2018). 

Por volta da década de 1930 há um crescimento exponencial do turismo na Europa. 

O que se deveu em grande parte ao incremento da base de consumidores através do 

acesso de novos segmentos sociais beneficiados com as conquistas sindicais e à relativa 

acessibilidade aos meios de transporte privados (automóvel e motocicleta). Também 

contribuiu neste processo a influência da publicidade e especialmente um ethos que 

vinculava a “conquista do lazer” a uma atitude psicologicamente revigorante e 

politicamente progressista (Krippendorf, 2001; Pereiro, 2009). 

A expansão do turismo europeu deita raízes num conjunto de vetores econômicos e 

sociais anteriores, gestados mais especificamente na Grã-Bretanha entre 1870 e 1930. Para 

Urry (1999), a prática do turismo como uma atividade cíclica e largamente difundida teve 

como ensaio – enquanto fenômeno sociológico, econômico e semiótico – a Inglaterra 

vitoriana, especialmente as regiões têxteis algodoeiras de Lancashire e os balneários fabris 

do norte do país, onde, emulando as práticas de segmentos sociais mais abastados, a classe 
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operária britânica “aprendeu” a gozar seu tempo de ócio no período de férias em lugares 

distintos das suas cidades de origem (Walton, 1981). 

A sociogênese do turismo massivo, no pós-guerra, só foi possível consoante um 

conjunto de elementos que, embora não estejam intrinsecamente relacionadas com a 

atividade turística em si mesma, foram decisivos como um lastro sociológico e econômico 

para o sucesso do turismo. Dentre estes fatores, tem-se: (i) a regulação do tempo social em 

função do trabalho, cronometrado pelo relógio; (ii) a institucionalização de férias 

remuneradas, criando-se assim um lapso temporal cíclico anual dedicado ao não-trabalho, 

que se oporá às regulações do restante do ano, pautadas pelo mundo da produção; (iii) o 

surgimento de uma classe trabalhadora relativamente homogênea e, portanto, produtora 

de um habitus característico, que será o “benchmarking” social dos lugares de passeio 

através dos seus critérios de distinção de status; (iv) o desenvolvimento e o consequente 

barateamento dos meios de transporte, tanto coletivos quando particulares, como o trem 

e o ônibus (e posteriormente o avião), e especialmente o automóvel; (v) a modelagem, 

dentro da moral vitoriana, de formas de recreação que estimulavam a prática de exercícios 

físicos e a realização de excursões regulares, por um lado, e por outro a aproximação com o 

“típico” e o “tradicional” dentro do processo de conformação da “englishness”; a 

“descoberta” da praia como espaço de saúde e cura e, depois, de fruição (Thompson, 1967; 

Urry, 1999). 

Assim o turismo se “democratiza” a partir da década de 1950, convertendo-se numa 

atividade de massa e num importante lastro econômico ligado à indústria de serviços sob o 

controle dos tour operadores. Tem-se, então, a convergência do crescimento exponencial 

da atividade turística com um sistema econômico que começa a se orientar para o 

consumo massivo. Conjuntamente com o descenso de uma ética puritana ligada ao 

trabalho e o surgimento de uma ética hedonista voltada para o gozo, “começarão a servir 

as indústrias culturais nas quais se enquadra a nova mercadoria do turismo, o 

individualismo e o culto do corpo” (Pereiro, 2009, 20). 

Não tardaria para que praticamente todas as classes sociais da fração do mundo 

ocidental ou ocidentalizada começassem a praticar o turismo, agora já transformado num 

fim em si mesmo, considerado como mais um item no rol de produtos a serem 

consumidos, adquirindo importância tanto nas sociedades emissoras (especialmente no 

âmbito urbano dos países industrializados) quanto receptoras, tornando-se um importante 



77 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

componente na vida econômica e social do mundo contemporâneo (Mathieson y Wall, 

1990; Augé 1988 e 2001).   

Rapidamente o turismo foi abraçado pelo sistema capitalista de forma orgânica e 

global, passando de um modelo quase artesanal para um modelo industrial de larga escala. 

Fatores como o rápido crescimento econômico dos países capitalistas, a modernização e o 

acesso mais amplo aos meios de transporte, o processo global de concentração urbana, a 

facilidade de trânsito de pessoas entre os países, o amparo legal da viagem e da estadia, as 

férias remuneradas e a relativa estabilidade político-social e econômica tanto nas 

sociedades emissoras quanto nas receptoras foram decisivos para a consolidação desta 

simbiose.  

Assim, os destinos turísticos passam a ser modelados econômica, social e 

institucionalmente por um conjunto de profissionais cada vez mais especializados para 

receber uma massa populacional instável e sazonal motivada pela expectativa de ter 

experiências contrastantes àquelas vividas no cotidiano das suas sociedades de origem.  

Mas junto com avanço do turismo de massa em praticamente todos os lugares do 

mundo foi ficando cada vez mais evidente – especialmente para as populações afetadas – 

que, para além de um visitante ingênuo apreciador das particularidades locais, o turista 

também se constituía num voraz consumidor de recursos e, portanto, um agente que 

competia diretamente com os moradores locais pelo uso, consumo e apropriação de bens 

comuns que então já se antevia como não-renováveis (Santana Talavera, 2009 e 2015). 

Desde então, a partir dos grandes centros consumidores de turismo passa-se a ter 

em conta que o turismo se desenha como um sistema entrópico que nos moldes então 

praticados tenderia a exaurir os recursos locais, a menos que houvesse uma barreira de 

contenção institucional baseada na previsibilidade do sistema, no planejamento e na 

gestão, com o intuito de prevenir mudanças irreversíveis nas comunidades autóctones. 

 

Turismo e Antropologia: fluxos, fronteiras e territórios 

No ano de 1899 o economista e estatístico italiano Luigi Bodio publicou o texto “Sul 

movimento dei foresteri in Italia e sul dinero chi vi spendono”50, que pode ser considerado o 
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primeiro artigo acadêmico a tratar do turismo a partir do ponto de vista das ciências 

sociais. Três décadas depois o sociólogo alemão Leopold von Wiese publicou um trabalho 

intitulado “Fremdenverkehr als zwischenmenschliche Beziehung”51. Mas essas obras 

representam apenas incursões isoladas ao campo do turismo, que só viria a conhecer 

estudos socioantropológicos sistemáticos a partir da década de 1970 (Santana Talavera, 

2009; Mantecón, 2008; Pinto, 2012b).  

O texto fundador da jovem tradição da socioAntropologia do turismo é o artigo 

“Tourism, tradition and acculturation: weekendismo in a mexican village”, de autoria de 

Theron Núñez, publicado em 1963 na revista Ethnology, por ocasião do encontro da 

American Anthropological Association no ano anterior (Núñez, 1963; Smith, 1992). 

No começo da década de 1960 Boorstin publica um trabalho a respeito dos 

“pseudo-eventos” no contexto da América do Norte (Boorstin, 1961). Cerca de uma década 

depois (1973) MacCannell retoma o problema, discutindo a respeito da autenticidade no 

turismo (MacCannell 1973). No ano anterior (1972), o sociólogo israelense Erik Cohen 

apresenta uma primeira tipologia de turismo e de turistas (Cohen, 1972).  

Em 1974, no âmbito do congresso da American Anthropological Association na 

Cidade do México, um grupo de antropólogos se reuniu para discutir a temática emergente 

do turismo. Derivou daí uma publicação do que viria a ser uma espécie de marco da 

Antropologia do turismo: o livro Host and Guest: The Anthropology of Tourism (Smith, 

1977). Os resultados apresentados no livro delineavam um quadro pessimista, marcando 

especialmente os efeitos negativos da atividade turística nas comunidades receptoras 

(Smith, 1992; Cohen, 2005).  

Posteriormente, o mesmo grupo (com algumas adições e deserções) revisa os 

trabalhos publicados anteriormente, refletindo uma perspectiva mais relativizada e 

ampliada, considerando outros fatores de mudança social nas comunidades receptoras que 

tendencialmente se atribuía ao turismo (Smith & Brent, 2001).  

A Antropologia do turismo vai se delinear segundo uma pauta definida basicamente 

nas décadas de 1970-1980, a partir das proposições de autores como Cohen, Dann, 

MacCannel, Jafari, Nash, Smith ou Grabrun, que estabeleceram os principais pontos a 
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serem problematizados e que se tornaram importantes focos de investigação para as 

gerações posteriores de investigadores.  

Ao serem definidas algumas linhas de estudos do turismo (o “encontro” entre 

visitantes e visitados; os impactos do turismo nas comunidades receptoras; a atividade 

turística enquanto ritual; o turismo como uma relação imperialista; os sentidos do olhar do 

turista ou o tema da autenticidade), os trabalhos pioneiros promoveram debates que 

resultaram na cristalização de alguns eixos de investigações no campo da Antropologia do 

turismo que permanecem vivos e polêmicos (Santana Talavera, 1997 e 2015; Tribe 2004; 

Lagunas, 2007; Munsters & Marjan, 2015). 

Nas décadas de 1980 e 1990 se viu um grande crescimento quantitativo e 

qualitativo da Antropologia do turismo, especialmente na Commonwelth e na Europa 

Ocidental52. Na medida em que se passou a entender melhor o objeto ele foi se tornando 

mais complexo e multifacetado. E foi justamente por conta das suas peculiaridades 

ontológicas – por exemplo, o surgimento dos seus efeitos antes mesmo de sua 

implementação, como no caso da especulação imobiliária – que alguns autores passaram a 

classificá-lo, do ponto de vista acadêmico, não como uma disciplina, mas sim uma 

indisciplina (Tribe, 1997) ou mesmo uma pós-disciplina (Coles, Duval e Hall, 2005). 

Atualmente há um entendimento mais ou menos unânime de que a melhor forma 

de entender o turismo, em termos conceituais, metodológicos e teóricos, é pensá-lo como 

um sistema complexo (Pinto e Pereiro, 2010). Mas, como ressalta Tribe (2004), a produção 

de conhecimento em turismo – donde se inscreve a Antropologia e outras áreas de 

conhecimento contíguas – se dá mediada por um núcleo estabelecido e orientado pelo 

setor empresarial (figura 1). 

De qualquer modo, em que pesem as divergências teórico-acadêmicas a respeito da 

natureza da atividade turística, o grande propulsor dos estudos sistemáticos sobre o 

turismo é sua importância econômica, ecológica e sociocultural, inclusive com o interesse 

de grupos corporados, do poder público e de órgãos multilaterais e intergovernamentais 
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Conforme atestam vários autores, é notável a partir desse momento a presença de antropólogos no 
desenho do produto turístico, no esforço para buscar soluções práticas para minimizar os efeitos negativos 
da atividade e na busca de uma ativação patrimonial sustentada nas comunidades receptoras (Jafari, 2001; 
Santana Talavera, 2015). 
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como a OMT e a ONU. Afinal, algumas destas entidades foram as responsáveis diretas pelo 

fomento e a institucionalização de investigações sobre o turismo em âmbito internacional, 

resultando no salto quantitativo e qualitativo da produção acadêmica sobre o tema 

especialmente a partir da década de 1990, com a consolidação dos estudos temáticos, a 

circulação de periódicos de destaque em fluxo constante, a formação de grupos 

multidisciplinares de investigação e o apoio a eventos internacionais cíclicos (Jafari, 1994 e 

2005; Velasco González, 2005). 

Tem-se, então, uma multiplicidade de interesses que influenciam na definição das 

formas de abordagem do objeto: investigações teóricas x trabalhos aplicados; foco 

humanista x foco empresarial; uma orientação mais ou menos comprometida com a 

sociedade receptora x uma orientação voltada estritamente para o lucro, etc. Assim, tem-

se que a Antropologia do turismo divide seu objeto com disciplinas adjacentes e com elas 

compartilha enfoques, métodos e técnicas, com ênfase maior ou menor em alguns temas-

problemas segundo sua própria dinâmica. 

 

 Figura 1 -  Esquema de produção de conhecimento no campo do turismo 

 

 

Fonte: Pinto e Pereiro 2010, baseado em Tribe (2004). 

 

A atividade turística se tornou tão onipresente no mundo ocidental – na economia, 

nos retículos político e social, na arena simbólica e identitária – que alguns autores 

classificam o turismo como a própria metonímia da contemporaneidade (Augé, 2001). Esta 
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visão é corroborada pela Organização dos Estados Americanos, ao afirmar que o turismo é 

“a maior indústria do mundo e o principal deslocamento humano em tempos de paz na 

história da humanidade” (OEA, 1996; Smith, 1992).  

Contudo, embora sejam notáveis os avanços da Antropologia do turismo desde a 

década de 1970, o turismo não se constitui numa unanimidade entre antropólogos nem 

mesmo no “continente internacional”, para usar uma expressão de Gerholm & Hannerz 

(1982). Trata-se de um campo marcado por recusas, resistências e evitamentos, inclusive 

em lugares em que a atividade turística é econômica e socialmente relevante (Nash, 1996; 

Leah Burns, 2004; Hernández Ramírez, 2006). 

 

Um silêncio ensurdecedor: o turismo como um “não objeto” da Antropologia brasileira  

Nélson Rodrigues utilizou a expressão “silêncio ensurdecedor” para descrever a 

reação da estupefata torcida brasileira ao término da partida final do mundial de futebol 

de 1950 quando, contra todos os prognósticos, a seleção do Brasil perdeu o título para o 

Uruguai em pleno Maracanã. Aqui ela é tomada de empréstimo para ilustrar a recusa das 

Ciências Sociais brasileiras em reconhecer o turismo como um objeto de investigação 

relevante, a despeito da sua importância simbólica, sociopolítica e econômica no âmbito da 

vida vivida53. 

Talvez ao descrever a trajetória dos estudos acadêmicos voltados para o turismo no 

Brasil se possa melhor compreender este gap entre o que se vê e o que se estuda no 

âmbito da Antropologia brasileira. No ano de 1971 foi implantada a primeira graduação em 

turismo no país, na então Faculdade de Turismo do Morumbi, atual Universidade Anhembi-

Morumbi, em São Paulo.  

Vários autores anotam que ao longo das décadas de 1970 e 1980 tanto a produção 

acadêmica sobre o turismo como a oferta bibliográfica eram bastante limitados no Brasil 

(Rejowski, 1998; Barretto, 2009; Netto e Calciolari, 2010). Nas décadas de 1990 e 2000, 

com um crescimento exponencial dos cursos de turismo oferecidos, verificou-se um 
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Obviamente trata-se de uma perspectiva sistêmica, isto é, de falta de interesse institucional, falta de 
reconhecimento acadêmico, falta de recursos para pesquisa e implementação de núcleos fortes. Contra 
tudo isto há um conjunto de pesquisadores abnegados que por anos a fio vêm trabalhando com a temática 
do turismo e que quase sempre se encontram em grupos de trabalho específicos das reuniões bianuais da 
Associação Brasileira de Antropologia e em outros eventos congêneres.  
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aumento da demanda pela literatura especializada e uma expansão numérica em termos 

de publicações, tanto de livros quanto de periódicos, e também de produção de teses e 

dissertações (Rejowski, 2010; Rejowski e Aldrigui, 2013). 

Contudo, a produção brasileira ainda se mantinha distante – em termos de 

qualidade e de quantidade – do que se produzia no mercado acadêmico internacional, 

embora esta defasagem tenha sido mitigada nas últimas décadas com a melhoria dos 

indicadores de produção/publicação nacionais e com uma aproximação maior com alguns 

dos centros acadêmicos de pesquisa e produção de conhecimento mais relevantes no 

mundo. Ainda assim, conforme indicam vários autores, permanecem outros problemas 

importantes, especialmente no âmbito teórico-metodológico (Barretto, 2003; Barretto e 

dos Santos, 2005; Lopes, Tinôco e de Souza, 2011; Hernández Ramírez, Perez e Pinto, 2015; 

Pinto, 2015).  

Desde seus primórdios que os estudos sobre o turismo no Brasil estão associados de 

algum modo às áreas de Comunicação, Administração de negócios e Economia. A partir da 

década de 1980 passaram também a ser objeto de interesse da Geografia e 

posteriormente, na década seguinte, das Ciências Sociais, especialmente da Antropologia, 

embora muito mais por conta dos esforços dos investigadores individualmente do que por 

algum tipo de estímulo institucional (Banducci Jr, 2002; Steil, 2002; Grünewald, 2001; 

Barretto, 2009; Leal, 2013). 

No contexto brasileiro há uma convergência de fatores que contribuem para uma 

subvalorização ainda maior da atividade turística como objeto de investigação no âmbito 

da Antropologia, em que pesem importantes trabalhos já realizados. Tem-se desde as 

peculiaridades históricas da Antropologia brasileira, marcada por um acentuado traço 

militante (Peirano, 2000), até o contexto empírico mais amplo marcado por uma forte 

desigualdade econômica e social, que tende a ampliar a visão do turismo como algo frívolo 

e esnobe, restrito a um happy few privilegiado quase descolado da “sociedade real”.  

Mesmo que tenhamos questões importantes relativas aos efeitos da atividade 

turística em todo o país, como seu imbricamento étnico no sul (a “italianidade” e a 

“germanidade”) e no nordeste do país (nortistas x sulistas, “baianos” x “paulistas”, etc.) 

(Savoldi, 2001; Grünewald, 2002 e 2003; Pinto, 2006); a grave problemática ligada à 

exploração sexual (Piscitelli, 2007); os grandes deslocamentos humanos nas romarias e 

peregrinações (Steil, 2003; Almeida e Pinto, 2017); os aspectos ambientais no Brasil Central 
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(Banducci Jr e Moretti, 2001) e caracteres econômicos, sócio-culturais, identitários, 

patrimoniais e seus desdobramentos em toda parte (Banducci Jr e Barretto, 2001; Banducci 

Jr, 2003; Barretto, 2007a, 2007b, 2010; Graburn et al, 2009), não é de se estranhar que a 

atividade turística seja vista para um contingente expressivo de antropólogos como algo 

desimportante e indigno de nota ao se contrastar com as imensas demandas sociais no 

contexto brasileiro. Enfim, este “silêncio ensurdecedor” da Antropologia brasileira em 

relação ao turismo resulta, paradoxalmente, mais por revelar do que ocultar (Pinto 2010 e 

2015).  

A negação ou ao menos a evasiva da Antropologia em relação ao turismo radica em 

alguns fatores convergentes. Antropólogos hoje referenciais nos estudos sobre o tema, 

como Leiper ou Valene Smith – e que relataram também terem sido desencorajados a 

trabalhar com o turismo no começo das suas carreiras –, apontam algumas destas 

questões. A mais notável delas seja, talvez, a ideia muitas vezes mal dissimulada de que o 

turismo seria um campo de investigação pouco respeitável por se tratar de uma atividade 

ligada ao ócio e ao prazer, entendida como algo frívolo, desimportante e burguês (Crick, 

1992). 

Daí que não é incomum que muitos etnógrafos que tenham encontrado turistas 

acidentalmente no terreno de investigação – inclusive numa frequência que justificasse sua 

figuração no cenário etnográfico – dessem um jeito de tirá-los da cena. Afinal parece ser 

apropriado divisar explicitamente o duro trabalho etnográfico de uma estadia turística 

associada aos célebres 5s: sun, sea, sand, saving and sex (Nash, 1996). Obviamente que o 

orgulhoso e denodado antropólogo não gostaria de ser confundido com um turista 

ingênuo, ainda que isto seja muito mais recorrente do que desejaria (Núñez, 1963; Galani-

Moutaffi, 2000; Swain, 2000).  

É emblemática, neste aspecto, a experiência descrita por Shinji Yamashita. Ao 

realizar seu primeiro trabalho de campo na Indonésia entre os Toraja de Sulawesi ele 

reconheceu que via a presença de turistas no local “como uma monstruosidade”, e por isso 

se assegurava de excluí-los da objetiva da câmara ao tirar fotografias. 

Vale notar que, a respeito deste trabalho específico de Yamashita, o antropólogo 

japonês considerou posteriormente a importância do turismo no terreno, cotejando seu 

objeto num marco mais amplo e dinâmico e assumindo o próprio turismo como um 
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importante vetor de mudança social no contexto investigado (Burns, 2002; Yamashita, 

2003). 

Ao discutir o tema da resistência dos antropólogos ao turismo, Hernández Ramírez 

(2006, 33) chama a atenção para o que define como “dualidade de atividades, espaços e 

tempos hierarquizados”, isto é, o entendimento de que as bases epistemológicas (moderna 

e industrial) donde são forjadas as Ciências Sociais são fortemente marcadas pela ideia do 

trabalho como um elemento basilar da organização social e um potente catalisador moral, 

produzindo percepção de realidade, consciência e identidade (Pinto, 2015).  

Nessa ótica o ócio e o turismo seriam o “lado de fora”, o espaço de fuga da 

realidade cotidiana, assinalado pela fantasia e pela acentuação da alienação e, portanto, de 

certa forma um espaço-tempo identitariamente estéril, marcado pelo consumo passivo e 

entendido como um mero epifenômeno dependente do campo “produtivo”. O ócio e 

especificamente o turismo dentro dele teriam, assim, um caráter utilitarista (numa função 

reparadora, voltada para o aumento da produtividade no trabalho), moralista e romântico.  

Portanto, a dicotomia que opõe o tempo consumido pelo trabalho compulsório ao 

tempo consumido voluntariamente com o lazer tende a atribuir ao ócio um caráter 

instrumental e acessório ao trabalho, segundo uma lógica compensatória de repor no lazer 

o que é retirado pelo trabalho (Gronau, 1977; Dumazedier, 1979; Oliveira, 2004; Magnani, 

2003)54. 

Outros autores apontam, ainda, a hostilidade dos antropólogos em relação ao 

turismo não só por ele ser um objeto “tardio” e eminentemente “ocidental”, como 

também porque as ciências sociais o capturaram inicialmente com um olhar impregnado 

pelo senso comum, como algo “bom ou ruim” (Nash, 1996; Leah Burns, 2004). 

Conforme observam alguns autores, o turismo parece evocar uma espécie de 

expressão extemporânea da síndrome do bom selvagem (Boissevain, 1977; Crick, 1992), 

uma noção difusa de que a atividade turística levaria à destruição do “objeto 

antropológico”, com a desagregação de sociedades e o esfacelamento de tradições pelos 

                                                      
54

Lafargue (2001, 160) relaciona a supressão dos santos católicos pelo protestantismo às “novas necessidades 
industriais e comerciais da burguesia”. Segundo o autor, com a finalidade de reduzir os 90 dias anuais de 
descanso popular (52 domingos e 38 feriados), a nova ordem puritana “tirou todos os santos do céu para 
abolir suas festas na terra”. 
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bárbaros modernos, como relata Hernández Ramírez (2006, 31): “uma de minhas 

estudantes de doutorado me comentou que uma amiga sua, também aluna de 

Antropologia, ao saber que ela ia cursar estudos de turismo, a contestou, enojada: ‘você 

vai trabalhar a favor do inimigo?’ ”.  

Na perspectiva dos moradores do destino turístico (população local e trabalhadores 

locais e estrangeiros, no caso dos destinos maduros), a atividade turística reflete tanto na 

conformação da imagem e do estereótipo dos turistas e de si mesmos, por contraste, 

quanto em relação à adoção de práticas virtualmente “exógenas”. O aumento do 

consumismo, da delinquência juvenil ou da prostituição são exemplos recorrentes. E que 

repercutem diretamente nas unidades familiares tocadas pelo turismo, tanto nos seus 

efeitos55 primário quanto secundário (Nash, 1996; Burns, 2002; Piscitelli, 2007; Pinto, 

2019).  

Mas o rol dos sujeitos de estudo da Antropologia do turismo é ainda mais amplo. Ele 

é formado por todos que direta ou indiretamente desempenham algum papel ou são 

afetados no e pelo cenário turístico (Santana Talavera, 2009). Isto inclui as diferentes fases 

do sistema produtivo da atividade turística, desde sua concepção até sua conclusão, desde 

a sociedade emissiva, a viagem, a fruição, até o retorno do turista, contabilizando-se 

inclusive os investidores e responsáveis pelo desenho do produto turístico, que podem até 

mesmo situarem-se geograficamente fora tanto da sociedade emissiva quando da 

receptiva (Boissevain, 1977 e 2007; Selwin, 1996; Sharpley & Telfer, 2002). Portanto, tem-

se, do ponto de vista da investigação, um universo complexo, multifacetado e que se 

transforma rápida e constantemente.    

Para o antropólogo italiano Alessandro Simonicca, o campo privilegiado de 

investigação do turismo é o ponto de convergência de visitantes e visitados. Portanto, para 

ele “a Antropologia do turismo tem como objeto de análise fundamental o encontro 

(encounter) que se produz na relação de aceitação mútua entre o hóspede e o anfitrião 

                                                      

55
Aqui se opta pelos termos “efeitos” e “consequências” ao invés do termo “impacto”, largamente utilizado 
pela literatura especializada, concordando com Barretto (2009), para quem a ideia de “impacto” pressupõe, 
equivocadamente, um choque (turismo) sobre uma tábula rasa (sociedade receptora), desconsiderando, 
por um lado, a própria natureza negocial e relacional do turismo, e por outro, toda uma série de estratégias 
locais de resistência, numa gama que vai da negociação ao conflito aberto (Hernandez Armas, 1994 e 2005; 
Grünewald, 2002; Boissevain, 2007). 
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(guest/host) dentro de um espaço antrópico e natural específico (território). A mobilidade 

humana que se origina em tal contexto se manifesta de várias formas nas fronteiras 

culturais e revela graus distintos de conflitos identitários em relação aos sujeitos 

implicados” (Simmonica, 2007, 28 [grifos do autor]).  

As alterações verificáveis num dado lugar turístico, como a implantação de 

equipamentos públicos e privados e o incremento de recursos financeiros, pode ser 

considerado positivo de certo ponto de visa – como a melhora da qualidade de vida 

material e diminuição das desigualdades sociais – mas, por outro lado, pode também ser 

apreendido como um estorvo quanto à alteração das pautas relacionais locais, com o 

incremento da mercantilização, da competição, do efeito demonstração, da dualidade de 

espaços, da desagregação social, etc. (Smith 1989; Smith & Brent 2001; Burns 2002). 

Contudo, o que mais se verifica no contexto dos países em vias de desenvolvimento é que, 

em lugar de brindar mais oportunidades igualitárias de benefício e crescimento humano, o 

turismo incrementa desequilíbrios econômicos e reforça assimetrias sociais (De Kadt, 1991; 

Jurdao Arrones, 1992; Urbain, 1993).  

Simmonica (2007) aponta três modelos metodológicos básicos de encontro entre 

visitantes e visitados, pressupondo que a depender do fluxo de visitantes opera-se uma 

transformação observável e mesurável no lugar. O primeiro deste modelo de 

representação das fronteiras culturais no encontro é o “modelo Alarde”, em que o fluxo de 

visitantes produz efeitos tão intensos de mercantilização que as próprias pautas culturais 

locais se reduzem a meros motivos para o intercâmbio de mercadorias, provocando 

inclusive a desintegração das próprias tradições.  

O segundo é o “modelo Amish”, que embora apresente características econômicas 

semelhantes ao anterior evidencia melhor a divisão entre o palco (frontstage) e os 

bastidores (backstage) do sistema turístico, resultando no reforço de elementos 

identitários locais na medida em que se desenvolve uma espécie de barreira de contenção 

social/cultural que pode assegurar a integridade do interno frente ao externo. Entre esses 

dois modelos há uma difusa politomia marcada pela ausência de padrões de comparação 

etnográfica, impossibilitando estabelecer um gradiente relativamente fiável a ser aplicado 

para o entendimento dos efeitos do turismo no destino. De qualquer modo, pode-se 

concluir que o modelo Amish representa uma parcela bastante reduzida no rol dos 

destinos turísticos. 
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Há, ainda, um terceiro modelo, muitas vezes apontado como referência de 

avivamento cultural espoletado pelo turismo: o “modelo Bali”, no qual, segundo o autor, 

“todos os aspectos da vida cotidiana se animam com a ‘cultura turística’, caracterizado pela 

contínua oferta de ‘dramatizações’ por parte da ilha aos viajantes, restituindo e reforçando 

o sentido de pertencimento étnico.” (Simonicca, 2007, 35). Contudo o caso Bali é bastante 

peculiar, já que se originou segundo um conjunto de circunstâncias e contextos culturais e 

políticos dificilmente repetíveis. 

Interessa, portanto, desenvolver trabalhos de campo e estratégias metodológicas 

no sentido de aferir e cotejar tipologias e modelos operativos, delinear relações e 

correlações, definir critérios comparativos. Nesse sentido são pelo menos quatro valências 

que conectam turismo e Antropologia (Pinto e Pereiro, 2010): (i) o aspecto metodológico, 

especialmente as possiblidades da pesquisa participante e da descrição etnográfica no 

contexto de encontros transitórios entre possuidores de papéis sociais desproporcionais; 

(ii) o aspecto teórico-conceitual, ao pensar um objeto cuja abordagem mais produtiva 

privilegia as dimensões sistêmica, processual, complexa e holística; (iii) o recurso 

etnológico, ao buscar padrões observáveis e virtualmente comparativos nas diversas 

sociedades receptoras dentro de uma ampla politomia social, cultural, econômica, política 

e simbólica; (iv) uma deontologia antropológica voltada para o suporte de práticas e 

políticas que favoreçam um turismo sustentável e/ou minimizador de efeitos danosos às 

comunidades receptoras (Grünewald, 2002; Steil, 2002; Barretto, 2006; Pereiro Pérez y 

Smith Inawinapi, 2007; Pereiro, 2015b). 

Considerando a dimensão da Antropologia aplicada, profissionais acadêmicos ou 

não vêm atuando junto a governos e organizações não-governamentais em diversos 

contextos no âmbito de investigações e assessorias para a avaliação dos efeitos do turismo 

nas sociedades receptoras, tanto em intervenções práticas mais pontuais como em 

planejamentos estratégicos de longo prazo com vistas a minimizar as consequências 

negativas da atividade turística (Santana Talavera, 1990; Sharpley & Telfer, 2002; Bianchi 

and Santana Talavera, 2004; Castro e Pinto, 2013). 

Além disto, um campo ascendente de investigação e intervenção na 

socioantropologia do turismo é a gestão da atividade turística por comunidades 
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autóctones, especialmente no sentido de auxiliar na elaboração de políticas e práticas 

sustentáveis (Leah Burns, 2004; Gascón y Cañada, 2005; Pereiro 2015a e 2016)56. Esta 

perspectiva auxilia na calibragem do foco de investigação ao pensar no turista como 

portador de uma pauta cultural itinerante e um “consumidor de culturas”, e entendendo as 

comunidades receptoras como loci de mediação, negociação e reelaboração de tradições 

(Anderson, 1983; Appadurai, 1995; Hernández-Ramírez, Perez e Pinto, 2015; Pereiro e 

Fernandes, 2018; Pinto-Coelho e Pinto, 2018; Pinto, 2019). 

 

Considerações Finais  

Pretendeu-se aqui apresentar algumas linhas mais gerais de investigação que vêm 

sendo vivamente discutidas no âmbito da Antropologia do turismo no plano global. Dada a 

grande amplitude de método, objeto e aproximação teórico-conceitual da 

socioantropologia do turismo, foram selecionados alguns eixos mais recorrentes na 

literatura especializada, deixando-se de lado outros igualmente importantes, como as 

tipologias de turismos e turistas, a conduta do turista-consumidor, a formação da imagem 

turística, as relações de poder entre os diversos atores envolvidos na atividade, o ciclo de 

vida do produto turístico, a perspectiva ambiental e mais um amplo rol de abordagens 

correntes. 

Realmente, parte do interesse antropológico pelo turismo se dá não só pela sua 

relevância enquanto fato total, com importantes desdobramentos socioeconômicos, 

político-culturais, psico-fisiológicos, simbólicos e ecológicos, mas também pelas suas 

peculiaridades ontológicas, figurando como um objeto de investigação singular, complexo 

e dinâmico e que mais do que nunca requer a atenção de cientistas sociais no Brasil e no 

mundo.  
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NAS RUA DA CIDADE BAIXA: USOS E SOCIABILIDADES NOTURNAS DE UM BAIRRO  

 

Joanna Munhoz Sevaio57 

 

Resumo 

Cidade Baixa, em Porto Alegre/RS, é notória e historicamente um bairro boêmio. Na cena noturna, as 
sociabilidades dos frequentadores perpassam o consumo de bebidas alcoólicas, dessa forma atribuindo 
sentidos ao bairro que diferem daqueles estabelecidos por quem mora lá.  Neste cenário,  minha pesquisa de 
mestrado tem como foco as controvérsias que envolvem a CB e seus praticantes. No presente texto, exploro 
um recorte de tal pesquisa, focando as articulações entre os usos da cidade e o consumo de bebidas na noite 
do bairro em questão.  
 
Palavras-chave: Cidade Baixa; Sociabilidades; Bebidas alcoólicas; Rua.  

 

Introdução 

 

Em Porto Alegre o calor foi intenso no dia 14 de novembro de 2019. A véspera de 

feriado de Proclamação da República associada às altas temperaturas foi um convite às 

ruas da capital gaúcha. Gente, carros, garrafas, copos, bicicletas, patinetes e caixas de som 

compunham o cenário do bairro Cidade Baixa naquela noite. O colorido das garrafas de 

“corote” empunhadas pelas centenas de jovens que se aglomeram pela rua Gal. Lima e 

Silva domina as calçadas junto com os kits58. Ambas as bebidas têm a particularidade de 

serem compartilhadas, passando de mão em mão entre os jovens que geralmente se 

reúnem círculos. A cerveja tipicamente vendida nos bares do bairro ainda está lá, ainda 

que divida seu protagonismo com os outros tipos de bebida alcoólica que estão em voga 

entre os frequentadores do bairro boêmio.  

Logo que atravesso o limite entre o Centro Histórico e a CB59,  a Av. Loureiro da 

Silva,  as luzes vermelhas e as sirenes estridentes entregam a presença de cinco viaturas da 

Brigada Militar. De acordo com parte dos moradores do lugar, a atuação policial tem o 

intuito de restaurar o sossego e a ordem ao cotidiano dali, sobretudo à noite. Para os 

frequentadores, principalmente para aqueles que têm a rua como local de encontro, a 

Brigada Militar é sinônimo de repressão e de cerceamento dos momentos de lazer.  Em 

                                                      
57

 Mestranda em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGAS/UFRGS) 
58

 Termo êmico que designa a mistura de vodka com alguma bebida mais doce e não alcoólica (geralmente 
energético ou suco/refrigerante de frutas).  

59
 Acrônimo de Cidade Baixa.  
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minha pesquisa de mestrado, estou desenvolvendo uma etnografia cujo foco são as 

controvérsias públicas envolvendo moradores e frequentadores do bairro em questão, que 

mobilizam diferentes narrativas sobre a cidade. Neste texto, o objetivo é explorar desde 

um ponto de vista etnográfico como as dinâmicas que tenho observado na CB são 

atravessadas pelo consumo de bebidas alcoólicas, mirando assim para os distintos sentidos 

de cidade que se forjam nas e pelas sociabilidades também distintas que se encontram no 

bairro.  

O texto foi organizado em três partes: primeiro, discorro sobre a constituição da 

Cidade Baixa enquanto bairro por excelência boêmio de Porto Alegre, por conseguinte 

envolvendo bebidas alcoólicas; depois através da abordagem da etnografia de rua (ECKERT; 

ROCHA, 2013) percorro situações de minha pesquisa em que o consumo de bebidas 

alcoólicas é um dos eixos fundamentais das sociabilidades do bairro; por último, articulo as 

duas seções anteriores com a ideia de que as práticas dos sujeitos moldam diferentes 

atribuições de sentido para a experiência citadina.  

 

Cidade Baixa, suas práticas e praticantes 

Começo a explorar o bairro que estudo por seu nome, o que dá a base dos sentidos 

adquiridos e vivenciados por quem o ocupa na cena noturna. Conforme Tuan (1975) “dar 

nome a um lugar é dar seu explícito reconhecimento, isto é, reconhecê-lo conscientemente 

ao nível da verbalização”. Desde uma abordagem toponímica, o que significa, afinal, esta 

baixeza? Ou, nos termos do antropólogo argentino Ariel Gravano (2003),  qual a identidad 

barrial da Cidade Baixa? 

Como aglutinadora de significados a baixeza da CB tem duas vias analíticas 

possíveis: do ponto de vista topográfico, o bairro está localizado em zona menos íngreme 

que o Centro de Porto Alegre; em relação às singularidades das práticas características do 

bairro, a boemia - baixa! - é algo que verte em suas ruas. Para uma melhor compreensão 

de como essas duas dimensões articulam-se, é necessário observar historicamente 

aspectos da produção do espaço urbano de Porto Alegre. 

A Cidade Baixa é um prolongamento do Centro Histórico, cujo núcleo fundador 

remonta à sua localização ao sul da colina da rua Duque de Caxias (FRANCO, 2006). Nas 

primeiras décadas do século XIX houve um desenvolvimento moroso de seus logradouros 

públicos, uma vez que até então a área era predominantemente rural. Foram necessários 
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processos de negociação para que os antigos proprietários de chácaras cedessem suas 

terras. No decorrer da segunda metade do século, as ruas projetadas começaram a 

aparecer nos mapas oficiais de Porto Alegre e as edificações se avolumaram. Já no século 

XX, como parte de um projeto de cidade, houve uma série de reformas urbanas ao estilo de 

Hausmann60 , o que promoveu o alargamento de algumas vias e a diminuição de outras, a 

construção de grandes avenidas chamadas “Perimetrais”, assim como desvio dos cursos 

dos riachos. As ruas do bairro foram profundamente afetadas por aquilo que Franco (2006) 

chamou de “cirurgias urbanísticas”. 

É importante também frisar que populações negras foram deliberadamente sendo 

“expulsas” da região ao longo do século XX (Marques, 2006) e sendo realocadas em lugares 

mais distantes do Centro, principalmente para a região que hoje abrange os bairros 

Restinga e Restinga Nova. A atual configuração como bairro de classe média, com altos 

níveis de escolaridade e de renda, foi gradativamente sendo desenhada pela proximidade 

com os campi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com o Centro 

Histórico (Carvalho, 2013).  

Legalmente a Cidade Baixa foi criada em 7 de dezembro de 1959 através da Lei no 

2022. Conforme a última alteração, da Lei no 4685/1979, o perímetro do bairro é o que 

segue: “II - CIDADE BAIXA: a zona compreendida nos seguintes limites e logradouros 

públicos: Av. Praia de Belas até a Rua Barão do Gravataí; Rua Barão do Gravataí até o seu 

encontro com a Av. Getúlio Vargas, por esta via no sentido sul-norte até a Av. Venâncio 

Aires; Av. Venâncio Aires até a Av. João Pessoa e por esta até a Av. Perimetral até 

encontrar a convergência da Av. Borges de Medeiros com a Av. Praia de Belas.”. Através do 

mapa abaixo é possível visualizar a posição do bairro em relação ao seus limites: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
60

 Planejador urbano responsável pelas reformas de Paris entre as décadas de 1850-1870, o que foi possível a 
partir de grandes obras públicas que produziram vias largas e reticuladas. 
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Figura 1 - Mapa da Cidade Baixa e seus limites 
 

 
Fonte: Google Maps (2019) 

 

 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) prevê que grande 

parte das ruas da CB é  “área de animação”, onde bares, lancherias e outros tipos de 

estabelecimento voltados ao lazer noturno são onipresentes. Nesse registro, práticas 

relacionadas ao consumo de  bebidas alcoólicas e de drogas fazem parte do cotidiano do 

bairro: são baixas! O bairro exibe a maior concentração de bares e casas noturnas da 

capital gaúcha, o que abrange desde as chamadas “conveniências” - estabelecimentos cuja 

função é tão somente a venda de bebidas e cigarros – até casas de shows importantes na 

cena musical do sul do país.  

Ontem e hoje a boemia foi um traço distintivo da Cidade Baixa. Nas primeiras 

décadas do século XX, o instrumental melancólico e o clima introspectivo regiam as noites 

porto-alegrenses (FONSECA, 2006). A boemia sambista, em que Lupicínio Rodrigues era 

uma figura central, foi sendo paulatinamente diversificada e hoje abrange notável 

variedade de lugares e de públicos (JARDIM, 1991; FONSECA, 2006; FRYDBERG, 2007; 
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SILVA, 2014; REIS, 2018). Os chamados carnavais de bairro também levavam multidões às 

ruas do bairro. A outrora Rua da Margem, hoje João Alfredo, era “(...) populosa e festeira, 

se salientava pelo brilho de seu carnaval de rua, sobretudo na primeira metade do século” 

(FRANCO, 2006, p. 223). A presença de “Lupi” ainda reverbera na reivindicação da Cidade 

Baixa enquanto bairro boêmio, ainda que a partir de outros arranjos e ritmos. Dos bares de 

clima melancólico das primeiras décadas do século XX à ampliação de locais de lazer 

noturno, a Cidade Baixa é significada enquanto lugar de boemia. Nas ruas de lá podem ser 

encontrados botecos, bares que vendem cerveja barata, outros que só vendem bebidas 

artesanais, casas especializadas em drinks, ou gente bebendo na rua. Poucos metros de 

distância separam um estabelecimento em homenagem ao escritor Charles Bukowski de 

outro que faz alusão às drag queens do reality show RuPaul’s Drag Race. O diretor Quentin 

Tarantino é outro que também é tema de um bar na CB. Rock, funk, samba, salsa, hip-hop 

e reggaeton podem ser ouvidos por quem frequenta o bairro.  

 
Assim, na virada do milênio, a Cidade Baixa sofre o boom boêmio: uma explosão 
de bares que se disseminam quase que “viroticamente”; uma “epidemia”. De 
todos os tamanhos, gêneros musicais e estilos de público, que povoam seu 
território e espalham a “Baixa Boemia” em novos lugares para os “outsiders”. 
(Reis, 2018 p. 154) 

 

Na esteira do pensamento de Michel de Certeau (2014), entendo a Cidade Baixa 

como lugar praticado. Andar pelas ruas do bairro é encontrar uma profusão de praticantes 

ordinários vivendo e experienciando o bairro sob o embalo de diferentes ritmos. De dia, as 

práticas daqueles que circulam  respondem às dinâmicas de uma zona mista: há muitos 

comércios e há também muitas residências. Senhoras passeando com seus cachorros 

convivem com taxistas, e as crianças a caminho da escola são facilmente seduzidas pela 

sorveteria da esquina. Cafés, livrarias e supermercados compõem também o cenário. É na 

noite, entretanto, que as singularidades do bairro se arquitetam, e onde as bebidas e 

pessoas que circulam imprimem uma rítmica cotidiana bastante diferente da diurna. 

Corpos, copos, músicas, bebidas, conversas e flertes invadem os espaços e os encontros 

dão as tonalidades das experiências ali desenroladas. O bairro da cidade de Porto Alegre é 

pulsante, e evoca em seu cotidiano as múltiplas semânticas do viver citadino. Nesse 

sentido é interessante a supracitada noção de identidad barrial proposta por Gravano 

(2003), em que o autor focaliza a produção simbólica do que se entende por bairro. Trata-
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se do conjunto valorativo que denota a condensação de sentidos das práticas 

espacializadas em que o uso da cidade está em jogo. 

O Decreto no 19.962 de 3 de abril de 2018, sancionado pelo atual prefeito Nelson 

Marchezan Jr., estabelece o horário de funcionamento das atividades de bares, 

restaurantes, lancherias, lojas de bebidas, cafés e vendedores no bairro Cidade Baixa. Com 

isso, os estabelecimentos relacionados à cena noturna do bairro têm a permissão de 

funcionar somente até às 2h da manhã nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados e 

até à 1h de domingo a quinta-feira com tolerância de 30 minutos. O regime de ocupação 

dos lugares da CB muda sucessivamente conforme as ações estatais vão se desenhando. 

Se, por exemplo, determinado bar é fechado pela Secretaria Municipal da Produção, 

Indústria e Comércio (SMIC), outro estabelecimento passa a ser frequentado pelo mesmo 

grupo. Estando os bares e restaurantes fechados, resta a rua.  

Diante de sucessivas políticas de restrição do funcionamento dos estabelecimentos 

noturnos da Cidade Baixa por parte do poder público, os frequentadores têm elegido as 

ruas e calçadas como lugares fundamentais de sociabilidade  A rua, nesse caso, é um 

espaço privilegiado de análise, uma vez que é ali onde o bairro acontece em sua 

concretude. 

 

Entre bebidas, garrafas e a rua 

Hélio Silva (2009) promulga que o conhecimento das cidades é produzido pelos 

percursos, pelo olhar caminhante atento às minúcias do cotidiano. Seguindo este caminho, 

adoto como recurso metodológico a etnografia de rua proposta por Ana Luiza Carvalho da 

Rocha e Cornelia Eckert (2013). Caminhar, grafar, fotografar, sentir e presenciar são atos 

enredados para a formulação do estudo sobre a Cidade Baixa que estou desenvolvendo. 

Assim construo também táticas de pesquisa que permitem estabelecer contato com 

frequentadores/interlocutores.  Ao conhecer os habitués da CB e os lugares que 

frequentam, vou demarcando meu próprio lugar no bairro. Etnografar a rua impõe um 

mergulho em suas dinâmicas: é preciso um olhar pormenorizado, atento e sensível. 

 

Assim é que uma etnografia de rua percorre o sensível, se perguntando sobre os 
gostos paixões, os dramas que impregnam a vida das ruas e configuram a cidade, 
evocando as imagens que permitem descrever e interpretar este universo: 
gestos, posturas, conversas, encontros, ruídos, e tudo que configura a vida 
cotidiana se apresenta plena de sentidos. As formas da vida social configuradas 
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na objetivação do espírito carregam consigo a força dos simbolismos que as 
originam, das emoções que lhe são atribuídas na medida em que são vividas, 
elaboradas e reelaboradas. A poética da rua, portanto, refere-se aos sentidos e 
simbolismos que orientam as ações dos sujeitos e suas formas de adesão à rua, 
como espaço de sociabilidade, de trabalho, etc. (Eckert; Rocha, 2013, p. 15) 
 

Manejar uma câmera fotográfica faz parte das atribuições de um etnográfo de rua. 

As fotografias e o ato de fotografar têm sido aliados importantes nessa construção teórico-

empírica sobre o bairro. Não pretendo enquadramentos precisos do cotidiano citadino, 

mas sim elaborar possibilidades analíticas em que a dimensão imagética é fundamental. 

Desse modo, aqui apresento o cotidiano noturno da CB através da conjunção entre 

imagem e texto. 

 

Figura 2 - Vai de corote ou kit? 
 

 

Fonte: Foto da autora (2019) 

 

As esquinas são pontos de encontro, seja de fluxos, de pessoas e também das 

práticas que caracterizam os espaços da cidade em que estão localizadas. Na Cidade Baixa, 

as esquinas costumam ficar lotadas de gente consumindo bebidas alcoólicas durante a 
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noite.  Mary Douglas e Baron Isherwood (2004) entendem o consumo como processo 

social. Os bens, nesse caso, são a parte visível da cultura e da produção simbólica da vida 

social.  São aquilo que manipulamos no cotidiano e por isso integram-se à construção do 

que somos enquanto sujeitos citadinos. A análise dos autores é interessante para observar 

como a posse ou uso de certos bens, tal qual as bebidas alcoólicas, podem mobilizar 

“serviços de marcação” atuando na elaboração de “mapas da integração social”.  Essa 

perspectiva revela como os rituais de consumo operam rituais de pertencimento e de 

estabelecimento ou ruptura de relações:  "os bens são neutros, seus usos são sociais; 

podem ser usados como cercas ou como pontes” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 36) 

  

Figura 3  - Jovens reunidos em bar de esquina 

Fonte: Foto da autora (2019) 

 

Na temporada de 2019, o corote, coquetel alcoólico vindo de terras paulistas, é 

sucesso entre os jovens gaúchos. As roupas e rostos revelam que muitos dos que entornam 

a bebida colorida ainda não alcançaram a maioridade. O kit divide com o corote o posto de 
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bebida alcóolica do momento, e por mais que a mistura de vodka com alguma bebida 

adocicada transcenda gerações, a novidade está na nomenclatura. Derivado do inglês, o 

substantivo kit indica um conjunto de elementos que visam o mesmo fim, nesse caso, a 

embriaguez. Conforme me explicou Jonathan61*, um rapaz de 17 anos com quem 

conversei, ele e os amigos chamam de kit porque compram juntos no “super” e levam as 

bebidas para qualquer lugar que desejem. Recorro novamente à perspectiva de Douglas 

(2004), para a qual as escolhas do que se consome, nas quais se incluem as bebidas, estão 

vinculadas às tendências do momento: são um constructo cultural. 

 

Figura 4 - Kits na esquina 

Fonte: Foto da autora (2019) 

 

Apesar de suas particularidades, tenho observado que as  “maneiras de beber”  

(GARCIA, 2008) o corote e o kit convergem em muitos aspectos. O teor alcoólico de ambas 

as bebidas é de aproximadamente 40%, o que confere a elas a dimensão coletiva nos atos 

de beber e de comprar. Um kit dividido entre quatro pessoas é suficiente para um noite, e 

por isso sai barato para todos, contou-me Andressa*. Com o  consumo elevado de kit, as 

sacolas pláticas e sacos de gelo passaram a ser recorrentes nas ruas da Cidade Baixa, uma 
                                                      

61 
Nomes fictícios. 
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vez que tais bebidas são geralmente compradas anteriormente em algum supermercado. O 

corote também costuma ser comprado anteriormente, mas devido às pequenas 

proporções das garrafas a bebida dispensa o transporte em sacolas. As astuciosas e 

teimosas maneiras de inventar o cotidiano (CERTEAU, 2014) na CB perpassam as maneiras 

de beber e de usar o espaço. Copos coloridos de festas, formaturas, aniversários, 

casamentos são preenchidos pela mistura do kit. Para proteger as garrafas de possíveis 

furtos ou atropelos o círculo é a configuração espacial mais adotada. Na ritualização do 

consumo (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004) das garrafas de corotes, os corpos que delas se 

servem também se posicionam de forma circular.  

Enquanto circulo entre os grupos que se reúnem nas ruas do bairro, é impossível 

não notar a embriaguez: gritos, danças sensuais, garrafas empinadas, beijos apaixonados. A 

debilidade em relação à bebida atesta a pouca idade de alguns frequentadores da CB. 

Caminhando pela Av. Perimetral, esbarrei em um rapaz que segurava uma caixa de /som 

portátil de tons rosados. “Pô tia, se liga” ele disse, apesar de eu ter somente 25 anos. Além 

das bebidas, as caixas de som estão por todos os lados. “Quem não gosta de funk, bom 

sujeito não é”, elas parecem dizer.  

 

Figura 5 - Lima e Silva 
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Fonte: Foto da autora (2019) 

 

A primeira quadra da Lima e Silva, uma das mais movimentadas e extensas ruas da 

Cidade Baixa, fica no Centro Histórico. À medida em que se aproxima a zona limítrofe entre 

os dois bairros, as dinâmicas da rua vão modificando. Passando o cruzamento entre a Av. 

Loureiro da Silva e a “Lima”, começa  o adensamento de bares, e o tilintar de garrafas é um 

dos sons dominantes. Aglomerações de pessoas vão surgindo nos arredores dos 

estabelecimentos. Ali, a cerveja divide espaço com os corotes e kits. A primeira bebida, ao 

contrário das outras duas, costuma ser comprada nos bares da Cidade Baixa. O tamanho 

diminuto de grande parte destes estabelecimentos, no entanto,  impede que haja mesas 

para todos que consomem por lá. A rua é a saída. 

Na rua, os copos são sempre de plástico e as garrafas são levadas nas “camisinhas”, 

que nem sempre correspondem à marca de cerveja consumida no momento. Para 

“competir” com as bebidas destiladas que estão na moda, o preço baixo acaba sendo um 

atrativo para lugares que apostam nas cervejas mais comerciais. “É o único lugar onde dá 

pra beber” me disse Anderson* certa noite, quando encontrei em um bar na Lima e Silva 

que vende dois “litrões” da cerveja Itaipava por R$ 15. 

 Além da cerveja barata, alguns bares da CB são o destino de quem prefere consumir 

cerveja artesanal. De acordo com o garçom-proprietário de um pub que tenho observado, 

a cerveja lá vendida é “uma experiência sensorial que é resultado da combinação perfeita 

entre água, lúpulo e cereais” (diário de campo). Até mesmo a maneira de beber esse tipo 

de cerveja e as sociabilidades relacionadas são diferentes: copos de vidro, consumo 

individualizado, música ambiente.  
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Figura 6  - O sinal está fechado pra nós que somos jovens 

 

 Fonte: Foto da autora (2019) 

 

Outra maneira de consumir cerveja e de estabelecimento também é recorrente nas 

ruas da Cidade Baixa:  os botecos.  Cerveja, batata frita, frango frito e outras porções de 

petiscos são os carros chefe desses lugares. As marcas de cerveja são basicamente as 

mesmas que as dos bares menores , mas o preço costuma ser mais alto  e os copos de 

vidro. A faixa etária atraída pelos botecos é mais elevada em relação a quem bebe na 

calçada: há famílias que saem para jantar e também jovens adultos reunidos.  Um dos 

botecos da Lima e Silva é local de reunião da boemia intelectualizada de Porto Alegre - 

cenário da mais típica filosofia de boteco. Diferente da esmagadora maioria dos 

estabelecimentos do bairro - até mesmo dos vendedores ambulantes que vez ou outra 

aparecem - lá não são aceitos cartões.  

Ancorada na perspectiva de Mary Douglas, Isadora Lins França (2012) na obra 

Consumindo lugares, consumindo nos lugares indica como os mecanismos de diferenciação 

e de construção de lugares de pertencimento concerne à dimensão dos modos de 

consumir em articulação com os modos de ser no mundo social. A autora entende que não 

somente bens, mas também lugares e as experiências atreladas a eles podem ser alocados 
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na dimensão do consumo. No caso da cerveja artesanal, por exemplo, o consumo não 

responde simplesmente a uma lógica de mercado, mas também a como somos afetados e 

simbolizamos as experiências cotidianas. Nos parágrafos seguintes, intento esboçar 

conclusões acerca de como a Cidade Baixa pode ser praticada ou consumida. 

 

"Cidade alta...CIDADE BAIXA, em que cidade você se encaixa?" 

A letra da música do grupo BaianaSystem (2016) sugere a coexistência de múltiplas 

cidades dentro de uma só, às quais se encaixam sujeitos, ou praticantes (CERTEAU, 2014), 

também múltiplos. Na baixeza da boemia porto-alegrense, as experiências citadinas são 

marcadas pela heterogeneidade das maneiras de consumir bebidas alcoólicas, o que se 

imbrica com consumir lugares e experiências. Disso decorrem diferentes composições de 

sentido sobre o bairro e sobre a cidade, a identidad barrial (GRAVANO, 2003) concentra as 

dimensões políticas, econômicas ou mesmo estéticas dos modos de ser e de estar na 

Cidade Baixa. 

 Cerveja barata, cerveja artesanal, copo de plástico, copo de vidro. Dividir um kit 

entre amigos ou passar a garrafa "barriguda" de corote para a pessoa mais próxima. 

Dançar funk na calçada, ou conversar sentado ouvindo música ambiente. Na mesma rua, 

esses diferentes tipos de sociabilidade podem ser encontrados. Os códigos de 

pertencimento à cidade são produzidos e traduzidos nos termos de quem vive o bairro e 

movimenta o pulsante cotidiano. Existe uma presença visceral de homens e mulheres na 

cidade e da cidade nos homens e mulheres que é movida pelo sensível e pelo engajamento 

passional. As afetações estimuladas pelo cotidiano vivido nos lugares, e conforme 

observado, na Cidade Baixa, não são os mesmos para todos. As paixões, memórias e 

vivências que caracterizam a dimensão simbólica do bairro, ou como ele é significado, 

variam pelo tipo de experiência. Bar, boteco, calçada são experiências e lugares que 

denotam diferenças de faixa etária, de raça e de classe social A CB, mesmo que de 

maneiras diferentes, é de todos.  

 Andante e em andamento, o recorte de minha pesquisa de mestrado apresentado 

neste texto futuramente se desdobrará em outras hipóteses e análises sobre a Cidade 

Baixa e seus praticantes. Como aqui explorado, as táticas de pesquisa etnográfica alinham-

se à disposição de conhecer o bairro e os significados dos quais se preenche a partir do seu 
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cotidiano praticado de acordo com diferentes sociabilidades que se desenrolam em seus 

lugares. 
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A BEBIDA PROIBIDA:  PRODUÇÃO E CONSUMO DE “MARIA-LOUCA” NAS PRISÕES 
 

Simone Mestre62 
Fernando Moreira63 

Dejesus Silva64 
 

Resumo 
Este trabalho visa refletir sobre a produção e circulação de bebidas alcoólicas preparadas dentro das 
instituições prisionais e que são conhecidas popularmente como “Maria-louca”. Utilizamos para este estudo, 
dados etnográficos coletados em diferentes ocasiões e do ponto de vista de múltiplos agentes sociais. 
Pretende-se refletir sobre significação simbólica da “Maria-louca” por sujeitos que estão em regime de 
privação de liberdade em um contexto no qual tanto sua produção como consumo são proibidos nas 
unidades prisionais.  
 
Palavras-chaves: bebidas alcoólicas; Maria-louca; sistema prisional. 

 

Introdução 

Este texto foi escrito pelas mãos de três pesquisadores de áreas distintas e é 

resultante de uma proposta de estudo multidisciplinar que tem como tema central as 

bebidas alcoólicas dentro das instituições prisionais. Nossa motivação para sua elaboração 

vem do encontro de similitudes entre a referida temática e os dados coletados em nossas 

respectivas trajetórias de pesquisas acadêmicas em diferentes períodos e locais.  

Apresentaremos uma reflexão sobre a produção e consumo de bebidas alcoólicas 

por pessoas durante o regimento de privação de liberdade a partir dos pontos de vista 

antropológico, sociológico e químico. Buscando responder a seguinte questão “como as 

bebidas alcoólicas são produzidas e consumidas dentro das instituições prisionais?”. 

Considerando que nosso principal objetivo é investigar como é realizado o processo de 

produção da Maria-louca. 

Estruturamos o texto da seguinte maneira, no primeiro momento fazemos uma 

contextualização da pesquisa, indicando quais foram os procedimentos para obtenção dos 

dados. No segundo momento, apontamos qual foi base teórica do nosso estudo, no qual 

citamos brevemente as principais referências teóricas utilizadas. O terceiro momento 

fazemos a exposição simultânea dos dados e das reflexões do estudo sobre a produção e o 

consumo da Maria-louca na prisão. O quarto momento, apresentamos uma intepretação 
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química do preparo da Maria-louca, na qual descrevemos como o processo e reações 

químicas que estão por trás do de sua fabricação. O quinto e último momento, concluímos 

o texto com as nossas considerações finais sobre o estudo.  

 

Contextualização da pesquisa 

“Maria-louca” ou “choca” são termos nativos utilizados para nomear uma bebida 

alcoólica elaborada e consumida dentro da prisão, porém é pelo nome de Maria-louca que 

a bebida é conhecida em todo território nacional, principalmente pelos agentes que atuam 

na execução das políticas públicas de segurança. Essa bebida é elaborada de maneira 

artesanal através da combinação de processos de fermentação e destilação e há uma 

multiplicidade de receitas e ingredientes que podem ser utilizados.  

A pesquisa que realizamos para elaboração deste texto é de cunho descritivo e 

considerando seu aspecto multidisciplinar, ela foi direcionada e organizada da seguinte 

forma, os pesquisadores das Ciências sociais (Simone e Dejesus) ficaram responsáveis pelo 

levantamento e pela interpretação dos dados, enquanto outro, o pesquisador da Química 

(Fernando) ficou encarregado de explicar os aspectos químicos por trás das reações 

desencadeadas no processo de produção. Obviamente, essa divisão foi uma maneira que 

encontramos de otimizar o trabalho e não descartou a necessidade de compartilhamos 

momentos coletivos para elaboramos nossas reflexões e entendimentos sobre o estudo. 

No tocante aos dados que serão aqui apresentados, salientamos que foram  

provenientes das pesquisas individuais de mestrado das áreas de Antropologia e 

Sociologia, sendo elas: “Maternidade Guerreira”: Um etnografia com/sobre mães de jovens 

privados de liberdade realizada em Porto Velho Rondônia, realizada entre os anos de 2014 

e 2016 (pesquisa concluída)  pela antropóloga Simone Mestre e  a pesquisa “Os agentes do 

COPE: os sentidos do uso da força no sistema prisional, realizada entre 2018 e 2020 em 

Belo Horizonte - MG na base do COPE65: Comando de Operações Especiais de Minas Gerais 

(pesquisa em andamento)  do sociólogo Dejesus de Souza Silva.  

Portanto, a pesquisa combina dados coletados em dois Estados da federação 

(Rondônia e Minas Gerais). As técnicas utilizadas nas respectivas pesquisas para a coleta 
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dos dados se constituem dos registros de diário de campo, relatos e entrevistas em 

profundidade, gravadas e transcritas. Além disso, informamos que a autobiografia do 

médico Drauzio Varella “Estação Carandiru” de 1999 juntamente com dez notícias sobre o 

tema (publicadas entre os anos de 2004 a 2019) foram utilizadas como fontes 

complementares.  

As notícias utilizadas no estudo foram organizadas em formato de tabela, que será 

apresentada na próxima página, nela constam as informações referentes aos títulos, sites e 

jornais no qual elas foram vinculadas (veículo midiático), datas de publicação e os links de 

acesso.  

 

Data Título da notícia Fonte (site) Link de acesso 
66

 

22/05/04 Na cela, presos montam fábrica de pinga. Folha de SP https://cutt.ly/VrxPbIZ 

17/06/11 Presos usam frutas podres para produzir bebida 
alcoólica em MT. 

Portal G1 MT https://cutt.ly/IrxPmZo 

17/05/12 Polícia apreende bebida alcoólica à base de 
arroz feita por presos na BA. 

Portal G1 BA https://cutt.ly/PrxPQol 

23/08/14 Presos passam mal após tomarem bebida feita 
na cadeia – Feira de Santana. 

CL jornal https://cutt.ly/IrxPE6M 

12/05/15 Presos tentam fazer festa na cadeia, mas são 
descobertos. 

Metrópoles https://cutt.ly/8rxPRma 

21/08/15 detentos produzem e vendem cachaça artesanal 
em presídio do RJ. 

Meia Hora https://cutt.ly/ErxPYp8 

26/05/16 Presos fabricavam cachaça artesanal na Cadeia 
Pública de Mossoró. 

Mossoró hoje https://cutt.ly/erxPYIs 

18/08/16 Presos vendiam cachaça artesanal por até R$ 
500 dentro de cadeia. 

Tribuna do CE https://cutt.ly/TrxPUeJ 

08/11

/19 

SUSEPE apreende cachaça artesanal em 
operação no Presídio Regional – Sta. Cruz 

Portal Gaz https://cutt.ly/XrxPU88 

24/11/19 Objetos, bebidas e substâncias ilegais 

são apreendidas na Penitenciária - Itaquitinga. 

Portal G1 

PE 

https://cutt.ly/2rxPP6Z 

 

Base teórica do estudo 

Para intepretação e reflexão sobre os dados, procuramos realizar uma revisão 

teórica alicerçada por duas áreas distintas de pesquisas sociais no Brasil, uma delas situada 

em um campo mais recente de pesquisas antropológicas sobre bebidas alcoólicas e a outra 

localizada em uma tradição sócio-antropológica de estudos sobre instituições prisionais. 
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Sabemos que o crime e as instituições prisionais são temas abordados nos principais 

clássicos das Ciências Sociais (DURKHEIM, 1895; BECKER, 1963; FOUCAULT, 1976; 

MALINOWSKI, 1982; GOFFMAN, 1987; WACQUANT; 1999, entre outros). No Brasil, a 

literatura acadêmica existente sobre prisões apresenta uma ampla variabilidade temática 

(PAIXÃO, 1987; SÁ, 1996; ADORNO, 1991, 1998; PEDROSO, 1995; GOFFMAN, 1988; e etc.), 

principalmente sobre os aspectos normativos (controle)  e as relações de poder (Estado X 

indivíduos) dentro e fora das instituições prisionais.  

Entretanto, são poucos os estudos que aprofundam os aspectos subjetivos e 

simbólicos das atividades desenvolvidos pelos indivíduos durante o encarceramento. Pouco 

sabemos sobre os processos de socialização, interações e desdobramentos das relações 

durante o cárcere. Há maioria dos estudos estão voltados para compreensão de como era a 

vida do indivíduo antes e depois do cárcere, ou de aspectos regimentais da relação entre 

sujeito encarcerado e o Estado.  

Em parte, essa ausência se justifica diante das barreiras que os cientistas sociais 

enfrentam para realizar uma pesquisa de campo nas instituições prisionais, entre elas 

destacamos:  

1. Obstáculos no acesso, visto que conseguir uma autorização para entrar em uma 

instituição prisional é uma verdadeira “odisseia”. A maioria das instituições além de seus 

protocolos burocráticos internos exigem protocolos de autorização vinculados a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), esse órgão, por sua vez, elaborou toda sua 

plataforma de funcionamento voltada para atender as pesquisas na área da saúde e não 

abrange as especificidades das Ciências Sociais. 

2. Dificuldades em estabelecer dentro da própria instituição um “lugar” e um 

“tempo” que seja adequado para realização da coleta de dados.  

3. Entrave na aproximação com os informantes, embora não tenha resistência e 

muitos se demonstrem dispostos a falar, sempre há muito receio com o que pode ser dito, 

nem sempre a fronteira que diferencia o pesquisador de um agente do Estado fica clara 

para o sujeito encarcerado, mesmo diante de um esforço do pesquisador em afirmar os 

códigos éticos de pesquisa.  

Assim, como outros pesquisadores, vivenciamos essas barreiras em nossas 

pesquisas individuais e percebemos na escrita desse estudo como elas dificultam a 

compreensão dos dados coletados em campo. Por isso as contribuições antropológicas dos 
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estudos sobre consumo de bebidas alcoólicas no Brasil foram essenciais na elaboração de 

nossas reflexões. 

Os estudos das antropólogas Delma Pessanha Neves (2003, 2004) e Angela M. 

Garcia (2004, 2008) e do antropólogo Djanilson Amorim da Silva67 (2016, 2019) foram 

essenciais para distanciarmos de nossas reflexões as perspectivas moralizantes de cunho 

religioso ou alicerçado pelas ciências médicas, buscando focalizar atenção e atentamos 

para o caráter ambíguo do “ato de beber” que segundo Garcia:  

 
ora condenado (geralmente pelo abuso e previsibilidade de correspondentes 
consequências), ora estimulado (especialmente em doses e temporalidades 
associadas às propriedades médicas), ora imposto (principalmente em situações 
de congraçamento e/ou inserção em determinados grupos sociais). (p. 18, 2008). 

 

Deste modo, percebemos o consumo de Maria-louca como um ato social de beber 

que é concebido “no contexto de valores, atitudes, normas, modos de classificação do 

tempo e concepções de realidade” (NEVES, 2004, p.8), sendo a compreensão  deste ato  

um elemento fundamental para interpretar os processos de socializações no qual os 

indivíduos estão incluindo suas significações.  

 

Produção e o consumo da Maria-louca na prisão. 

“Fazer Maria-louca é ciência pura maninha!”68. Ainda que essa  assertiva possa 

parecer,  por um lado,  exagerada e até mesmo equivocada, por outro, queremos 

relembrar o significado da palavra “Ciência”, essa que vem do latim scientia e que significa 

“conhecimento”, obviamente não estamos dizendo ou queremos comparar o “saber” dos 

produtores de Maria-louca com o “saber” institucionalizado da Ciência, apenas queremos 

chamar atenção para sofisticação, criatividade e resistência que envolve o processo de 

produção dessa bebida. 

O ritual de produção e consumo de Maria-louca é realizado de modo oculto, 

considerando que esse processo ritual é duplamente marcado por sua proibição 
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institucional, tanto no aspecto do “consumo” que é vetado, quanto no aspecto de sua 

“produção”. E, embora não se tenha na legislação a Lei de Execução Penal  - LEP (nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984) disposições ou alusão sobre o assunto, observarmos em nossos 

dados que o “combate” a produção da Maria-louca é uma atividade integrante dos 

procedimentos de segurança e inspeções dos agentes penitenciários nas instituições 

prisionais. 

Antes de exploramos os aspectos técnicos da produção de Maria-louca, vamos 

tentar compreender quais questões sociais estão envolvidas em sua produção. A primeira 

questão é a sua proibição em torno de sua produção e consumo, por isso, colocamos no 

título deste trabalho a expressão “a bebida proibida”. Como mencionamos anteriormente, 

embora não se tenha na LEP (nº 7.210/1984) uma regra específica de proibição, nada 

impede as instituições prisionais de fazer tal interdição em seus regimentos internos. 

Percebemos tanto ao fazer a leitura das notícias vinculadas na mídia sobre a Maria-

louca69 quanto nas entrevistas realizadas com os agentes penitenciários, que há uma forte 

representação negativa em torno da produção e consumo de bebidas nas prisões. Nas 

notícias podemos ver que um ponto em comum entre elas, com exceção de uma que 

noticiava que presos haviam passado mal com o consumo da bebida, todas as outras 

tinham como objetivo divulgar as atividades de apreensões de Maria-louca por parte dos 

agentes penitenciários em operações de segurança realizadas nas prisões.  

Na perspectiva de Goffman (2005), a prisão enquanto instituição total integra um 

grupo de instituições que visam proteger a sociedade contra os perigos da criminalidade, 

legitimando que elas adotem protocolos que de modo geral objetivam controlar a vida dos 

indivíduos recluso, protocolos , que são autenticados pelos profissionais responsáveis pela 

manutenção da prisão.  

Nas entrevistas com os agentes penitenciários, fica nítido essa defesa do “controle” 

,  enfatizada principalmente nos relatos sobre apreensão de bebidas e outros objetos, 

evidenciando que coibição da Maria-louca faz parte dos protocolos de segurança das 
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inspeções realizadas nas instituições prisionais, como podemos perceber no trecho da 

entrevista70 com agente penitenciário João71: 

 
João:já achamos na penitenciaria produção em alta escala, mais de duzentos 
litros 
Pesquisador:  duzentos litros de pet? De garrafa pet? 
J:pet! Fazia moço, fazia em alta escala. Eles não almoçavam, nem jantavam para 
pegar o arroz, pra pô, pra fazer a Maria-louca. Tem até comercio, vendiam [...]. 
P: isso tem quanto tempo mais ou menos? 
J:  eles fazem ainda, hoje eles fazem não tanto quanto, mas ainda você vai achar 
algumas unidades aí. 
[...] 
P:  Tem um rigor maior? 
J:  Isso, tem um o rigor maior. O preso tá preso. Agora[..] é [...]  no norte, igual lá 
que a cadeia é toda aberta lá ainda, as cadeias de Minas Gerais era tudo daquele 
jeito lá, que era lá no norte. 
P:  pois é, eu já vi, eu já vi algumas reportagens. 
J:  pois é, cadeias era assim, com certeza essas [...] tem um colega meu que 
chegou de lá, vou até pergunta, com certeza acharam-se muitas marias loucas 
por lá. 
P:  ah, eu conversei com ele. 
J:  Fulano? [ocultei o nome} 
P:  Não, ciclano [nome ocultado]. Ele me falou que tinha mesmo, mas lá o negócio 
está tão complicado que ele me mostrou [...] que teve um dos agentes ai, o 
fulano, que encontrou um bar, tinha um bar com uísque e um monte de cerveja e 
uma só, uma louca de Maria-louca. 
J:  Tinha [...] tinha [...] a Nelson Hungria já teve assim 
P: ter um bar?  
J:  é [..] 
P:  quando era [...] 
J:   é [...] 
P:   quando era aberto [...] 
J:  como era mesmo o nome do preso que era dono do bar [João ficou tentando 
lembrar] [...] só ele que vendia dentro da cadeia. 
P:  mas isso, a administração sabia? 
J:  sabia [...] o sistema era avacalhado

72
 

 

Como se percebe no trecho acima, as rotinas que integram a coibição da Maria-

louca fazem parte da percepção dos agentes penitenciários como um indicativo de 

funcionalidade e efetividade do controle institucional, em outras palavras, a presença da 

bebida sinaliza a falta de rigor, enquanto sua ausência sinalizar a eficiência da instituição. 
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 Na ausência de menções para formatação de citações nos anais do evento, visando facilitar a leitura das 
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 Por sua vez, essa eficiência institucional está vinculada a um rigor no controle que 

segundo integram o que Foucault (2009) vinculadas as técnicas de controle para o “sucesso 

do poder disciplinar” das prisões, por isso, o controle está presente nas práticas, nos 

alimentos,  nos objetos, nas celas e nos espaços no qual circulam os presos, bem como em 

seu próprio corpo. 

Esse controle é reforçado duplamente coibição da produção da bebida, posto que 

os sujeitos privados de liberdade que desejam preparar e consumir a Maria-louca irão 

encontrar dificuldades dobradas, tendo em vista que mesmo nas instituições nas quais os 

protocolos de controle não são tão  rigorosos, o preparado da bebida requer tempo e um 

minucioso  processo de preparo, como podemos observar no depoimento do agente 

penitenciário Aderval, servidor do sistema penitenciário de Rondônia há mais de 30 anos, 

ele  descreve com detalhes como é feito o preparo da Maria-louca: 

 

Deixa eu fala pra você como é que é que eles fazem a Maria-louca. Primeiro eles 
fermentam o arroz, as frutas que tiver, maça, banana essas coisas, o que entrar lá 
frutas  Mas eles usam mais é o arroz mesmo, eles colocam tudo dentro da 
garrafa, fermenta aquilo, depois sob aquela parte pra cima, eles tiram ela, aquela 
parte de cima, coa. Eles coloca [...] a destilação que eles fazem é praticamente a 
mesma destilação que usa pra fazer na pinga, só que daí eles fazem artesanal 
dentro da cela, eles colocam aquele líquido dentro de um tambor ou de um 
balde, o que eles tiverem lá dentro, eles conseguem tampar ele. Colocam um 
fervedor dentro e colocam pra ferver, ali, no fervedor dentro, aqueles “rabo 
quente” que eles chamam. Ali eles fazem um canudinho, tipo um canudinho com 
os bandecos deles, que é os marmitex daqueles de alumínio, é daí jogam uma 
água fria por cima *...+ daí vai caindo uma “aguinha” fria em cima do canudinho e 
daí vem o vapor  e passa por dentro do canudinho aquele vapor aí vai gotejando  
e vai saindo a cachaça pura,  é assim que eles fazem, o mesmo processo que 
destila a pinga. (Entrevista com Aderval).
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O depoimento de Aderval demonstra que a produção de bebida envolve um 

processo elaborado de adaptação e aperfeiçoamento de objetos e de ferramentas, 

considerando as limitações e restrições dos presos. Com muita criatividade e 

engenhosidade eles conseguem dentro dessas limitações e da escassez de matéria prima 

fazer substituições de ingredientes e modificar as formas de fermentação da bebida, 

renovando e readequando as receitas de preparo da Maria-louca, mesmo sem ou com 

pouco conhecimento técnico sobre o processo. 
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Inclusive embora Aderval tenha descrito de forma consistente como é feita a 

produção de Maria-louca, ele é um, dos poucos agentes penitenciários que possuem um 

conhecimento “localizado” sobre o processo. A maioria dos agentes penitenciários 

entrevistados e com os quais conversamos, possuem apenas uma “vaga” ideia de como 

realmente a bebida é preparada, como fica patente nas seguintes falas:  

 
Pesquisador:  como é que eles fazem? Colocam coisas que fermentam? 
J:  a própria comida já fermenta, faziam em alta escala em lata, faziam em 
lata mesmo. 
P: esses que você viu que tinha mais de duzentos litros, eles faziam em 
lata? 
J: faziam em lata e depois iam enchendo as pets [...] faziam... preso, eles 
não tem jeito não moço. 
P: arroz [...] o que mais que eles botam? 
J: arroz, cascas [...] tudo que fermenta. 
P: Laranja? 
J: casca de laranja? tudo que fermenta. 
P: e como é que destila isso, ou não destila? Eles deixavam fermentando, 
fecha, pá  tampou [... 
J: Eles sabem como. Pra falar a verdade, eu não sei não. 
P:  é [...] mas era destilado?  
J: é destilado. 
P: Os caras destilavam cachaça dentro da cadeia? 
J: destila, as cadeias abertas aí, igual lá no norte por exemplo. 
(Entrevista com João – Agente penitenciário) 
 
 
P: te perguntar uma curiosidade aqui então , você já ouvir falar de um 
negocio que eles chamam na cadeia de Maria-louca? 
V: já ouvir, já vi. 
P: você sabe mais ou menos como é que eles fazem isso 
V: a confecção, a produção.. 
P: Eles fazem tipo uma cachaça?  
V: isso, é. Ele dão esse nome Maria-louca né, mas é uma bebida, né? Uma 
bebida destilada, eles, os presos utilizam de material orgânico pra fazer 
isso, arroz, casca de tudo que tem, de tudo que dá um fermentação, eles 
usam garrafas pet, colocam  lá por exemplo, esses orgânicos lá dentro, 
colocam água, e deixam fermentar por um período, não sei qual é o tempo 
de maturação disso, tem muito tempo, eles devem conhecer lá o tempo, 
então, esses produtos ficam lá maturando por um período e esses vai   
fermentado, depois daquilo eles aquecem, fazem uma estrutura 
engenhosa deles lá na cela, e fazem um mini destilador, aquecem aqueles 
produtos que fermentou ali por um período, e aquilo, o processo de 
destilação vai gerar [...] vaitirar ali o álcool desses produtos que destilou, 
que fermentou e vai gerar essa bebida. 
(Entrevista com Vitor – Agente penitenciário)
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P: Eu tava te perguntando sobre essa… sobre a cachaça *...+ 
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L: Eles inventam… arroz… *…+ eu não tenho certeza, não, também como 
que faz, não, mas eu acho que é isso. É tipo… eles deixam fermentar, é… 
comida pra… 
P: E vira álcool isso mesmo? 
L: Não é álcool, mas é uma coisa que deixa louco, né? 
P: *…+ você já chegou a ver, por exemplo, *….+ de apreender? 
L: Já. De pegar, sim. É bem fedido. Mas agora, de ver algum preso que 
bebeu e teve reação, efeito… não, efeito, não. 
 (Entrevista com Lorena – Agente penitenciária)
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Com base nas falas acima, podemos constatar que embora os agentes saibam da 

existência da Maria-louca nas prisões, pouco deles sabem sobre sua produção e o sabor da 

bebida. Igualmente podemos verificar que há certa desqualificação ou “desprezo” por 

parte dos agentes ao falar sobre sua produção, pois além delas serem produzidas de 

maneira precária e em um contexto de proibição, elas estariam completamente fora das 

chamadas “Boas Práticas de Fabricação (BPF), essas BPF, segundo o antropólogo Ninno 

Amorim “constituem-se num amplo programa de medidas que precisam ser adotadas pelas 

indústrias de alimentos e de bebidas com o objetivo de “garantir a qualidade sanitária e a 

conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos” (p. 8, 2016).  

Embora esteja muito distante dos pressupostos das BPF, o processo de produção da 

Maria-louca aponta para práticas sofisticadas de cooperação estabelecida entre sujeitos 

encarcerados, essas práticas podem inclusive serem classificadas como um ato de 

resistência, uma vez que esses sujeitos no contexto no qual estão inseridos constroem 

códigos para estruturar seu ato de beber e que abarca inclusive os que não bebem. 

Dentro da prisão, todos os presos têm alguma relação com o processo de produção, 

esses sujeitos podem ser divididos em quatro grupos: 1) Os detentores de saber (aqueles 

que sabem a receita e são responsáveis pela produção); 2) Os colaboradores diretos 

(aqueles que ajudam adquirir os instrumentos e a acumular os alimentos necessários para 

produção). Os colaboradores indiretos (aqueles que não colaboram de maneira efetiva, 

porém, guardam sigilo sobre o processo e ajudam a esconder a produção dos agentes 

penitenciários). E os “bebedores de Maria-louca que são consumidores da Bebida  

Voltando, ao debate apresentado por Ninno Amorim, nos atentamos para o fato 

que a presença de “discurso que desqualifica as cachaças produzidas fora dos padrões das 
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BPF acaba desqualificando também as pessoas que a produzem” (2016. P. 14) são 

reconfigurados no contexto prisional, evidenciando que a bebida é desqualificada por 

“agentes” (não bebedores), não por seu processo de produção e sim por ela representar 

lacunas no seu trabalho enquanto agente de controle. É claro, que existem outros fatores 

que fazem a produção das Marias-loucas se apresentarem como algo repulsivo ou imoral, 

principalmente se consideramos que sua proibição aciona uma chave perceptiva que 

conectar a desordem ao perigo e ao impuro, conforme demonstra Mary Douglas. 

 
Se é verdade que a desordem destrói o arranjo dos elementos, não é 
menos verdade que lhe fornece os seus materiais. Quem diz ordem diz 
restrição, seleção dos materiais disponíveis, utilização de um conjunto 
limitado de todas as relações possíveis. Ao invés, a desordem é, por 
implicação, ilimitada; não exprime nenhum arranjo, mas é capaz de gerá-lo 
indefinidamente. É por isto que aspirando à criação de ordem, não 
condenamos pura e simplesmente a desordem. Admitimos que esta 
destrói os arranjos existentes; mas também que tem potencialidades. A 
desordem é pois, ao mesmo tempo, símbolo de perigo e de poder. 
(DOUGLAS, 1921, p.115) 

  

Ao apontar que ideia de ordem se relacionada com a nossa concepção de pureza 

enquanto sua oposição, a desordem, se relaciona com a ideia de impuro, portanto 

perigoso. Essa chave perceptiva tanto nos auxilia a pensarmos a produção como o próprio 

consumo de bebida dentro das prisões, principalmente se pensarmos que a produção e o 

consumo da Maria-louca pode de um lado configurar para os agentes penitenciários a 

desordem e sinaliza um perigo que representa ausência do poder de controle e vigilância, 

por outro, atribuir um poder simbólico para o sujeito que detém o conhecimento de como 

“fazer” a Maria-louca. 

Esse poder que pode ser utilizado de várias formas e está ligado ao prestígio que 

esse sujeito fornecer ao proporcionar aos demais a possibilidade de “reproduzir” dentro da 

prisão o ritual simbólico que é “batendo o centro” que segundo  Ninno Amorim 2019), no 

contexto de consumo de bebidas alcoólicas a referida  expressão “significa “começar” ou 

“abrir” os trabalhos, ou seja, tomar a primeira dose de uma determinada bebida. (p. 13, 

2019) e é justamente o produtor (produtores) de Maria-louca que mescla seu saber com 

uma relação de reciprocidade estabelecidas na prisão o grande responsável por esses 

indivíduos reproduzem na privação de liberdade seus afetos, rituais e sociabilidades  

 

Uma intepretação química do preparo da Maria-louca 
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Partiremos agora para uma explicação específica sobre o preparado da Maria-louca. 

Do ponto de vista químico é uma bebida destilada produzida a partir da fermentação 

alcoólica de carboidratos.  Em função das tecnologias aplicadas em seu processo de 

produção, podemos classificá-la como aguardente, em razão das aguardentes serem 

bebidas alcoólicas obtidas por destilação de um líquido que possui etanol em sua 

composição, sintetizado por via fermentativa de carboidratos, principalmente 

dissacarídeos. 

 A concentração do componente principal varia em função da eficiência do processo 

de destilação, podendo o sabor ser alterado devido à presença de impurezas voláteis, que 

contribuem para conferir diferentes características de aroma e sabor ao destilado, que 

podem ser intensificadas durante a maturação (AQUARONE et al., 2001). O teor alcoólico 

das aguardentes varia de 38 a 54o GL, havendo diferentes sabores e aromas em função dos 

tipos de matérias-primas utilizadas na fermentação. De acordo com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, há dois tipos de aguardente: Brandy ou aguardente 

de fruta, que é uma bebida com teor alcoólico de 36 a 54% obtida a partir da destilação 

simples de fruta ou do mosto fermentado de fruta. Aguardente de cana é a que possui teor 

alcoólico de 38 a 54% obtida a partir da destilação simples do vinho fermentado de cana-

de-açúcar ou pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar. (AQUARONE et al., 

2001).  

Ao mesclar os dados das entrevistas, reportagens e o texto descrito por Varella 

(1999) é possível identificar semelhanças e particularidades com as etapas de produção de 

aguardente e baseado no  Fluxograma do processo de produção de aguardente construído 

por SILVA et al., 1995, elaboramos um fluxograma do processo de produção da Maria-

louca, no qual explicamos desde a concepção ao produto final qual é a ordem e o 

significado de cada etapa de sua preparação e que pode ser conferido abaixo. 



127 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

 

De modo geral, de acordo com os dados, a produção da Maria-louca é dividida em 8 

etapas apresentadas no fluxograma na página anterior. Enfatizamos que a etapa de 

fermentação é essencial, pois ao juntar milho, açúcar e casca de frutas durante o período 

de 6 a 8 dias em um sistema fechado, esse sistema é cuidadosamente aberto e submetido 

a uma etapa de aquecimento e resfriamento afim de obter um líquido clarificado e de 

elevado teor alcoólico. No tocante ao preparo do mosto, é a etapa na qual acontece a 

solução aquosa de açúcares, que serão os alimentos para as bactérias que realizam a 

fermentação, dando origem ao etanol. No caso da aguardente, o mosto é o caldo de cana 

(SANTOS & REIBEIRO, 2005), enquanto na produção de Maria-louca, o mosto é o líquido 

originado da acumulação do arroz ou do milho 

De acordo com Aquarone et al. (2001), para que uma fermentação apresente 

resultados positivos, ou seja, todo carboidrato seja convertido em etanol, o mosto deve ter 

concentração inicial de açúcar de 8 a 14% em um meio esterilizado para que seja isento de 

microrganismos que possam prejudicar a fermentação, além do pH de 5,6 e presença de 

micro e macronutrientes e vitaminas em concentração ideal. Na produção industrial, 
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nutrientes e vitaminas são adicionados a partir de suplementos sintéticos. Varella (1999) 

descreve o preparo do mosto para a produção da Maria-louca de acordo com o trecho:  

 
A tal de Maria-louca é a aguardente tradicional do presídio. Segundo os mais 
velhos, sua origem é tão antiga quanto o sistema penal brasileiro. Apesar da 
punição com castigo na Isolada, a produção em larga escala resistiu. O alto teor 
alcoólico da bebida torna os homens violentos. Eles brigam, esfaqueiam-se e 
faltam com o respeito aos funcionários que tentam reprimi-los. [...] 
O milho de pipoca que a mãe lhe trazia, sem saber a que se destinava, era a 
matéria-prima de Ezequiel: num tambor grande comprado na Cozinha Geral, 
juntava cinco quilos de milho, com açúcar e cascas de frutas como melão, 
mamão, laranja ou maçã. Depois, cobria a abertura do tambor com um paninho 
limpo e atarraxava a tampa, bem firme. (VARELLA, p. 1995, p. 181) 

 

A mistura realizada pelos presidiários traz princípios semelhantes a produção de 

aguardente: presença de carboidratos, assepsia e adição de nutrientes. Os carboidratos 

que irão fornecer o alimento aos microrganismos para a produção de álcool (etanol) estão 

presentes na mistura sacarose e milho, embora não descreva a proporção adotada de um e 

outro. Esta informação é importante porque a sacarose irá fermentar em quase sua 

totalidade em 24h. Já o milho, por ser composto de amido, carboidrato não fermentescível, 

deve passar primeiro pelo processo de hidrólise para depois ser convertido maltose e 

posteriormente em etanol. Portanto, será necessário um tempo maior para fermentação 

do milho em relação ao açúcar.   

O cuidado na assepsia é explicitado em dois momentos do trecho analisado: quando 

relata a origem do tambor, proveniente da cozinha, ambiente com melhor condição de 

higiene, e quando destaca que o tamponamento deste tambor deve ser feito com um 

tecido bem limpo. É cientificamente comprovado que a falta de higiene pode favorecer o 

crescimento de bactérias acetogênicas, que será responsáveis pela conversão do etanol em 

ácido acético, contribuindo para que a bebida “desça queimando”, em função do seu 

caráter ácido (CARDOSO, 2006).  

Os micronutrientes e vitaminas estão presentes não apenas nas cascas dos 

alimentos, assim também como no milho, sendo estes minerais liberados durante a 

hidrólise do mesmo.  As cascas de frutas também contribuem para a elevação do teor 

alcoólico, devido à presença de carboidratos fermentescíveis em sua composição.  

A transformação da matéria-prima em álcool é efetuada por microrganismos, 

usualmente as leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, por meio da fermentação 
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alcoólica. De acordo com Shereve e Brink Jr. (2008), fermentação é todo processo 

bioquímico de obtenção de energia a partir da decomposição de um composto orgânico, 

em que o produto final é outro composto orgânico de menor cadeia. Defini-se fermentação 

industrial como a exploração racional do potencial dos microrganismos capazes de produzir 

um número elevado de diferentes produtos.  

O sucesso de um processo fermentativo depende também do acréscimo de 

leveduras ao mosto em uma proporção ideal para que as mesmas sejam capazes de 

converter os açúcares em álcool e gás carbônico, dentro de determinadas condições. Este 

conjunto de microrganismos recebe o nome de pé-de-cuba ou fermento (CAVALHO, 2016). 

Este processo, de natureza bioquímica, pode ser dividido em duas etapas. Uma 

etapa aeróbia, de curta duração, na qual os microrganismos consomem o oxigênio 

dissolvido para a reprodução celular. A segunda, de maior duração, consiste na 

fermentação alcoólica propriamente dita, de natureza anaeróbia. A enzima invertase das 

leveduras desdobra a sacarose presente no caldo de cana em glicose e frutose, que são 

depois degradadas em etanol e dióxido de carbono. Através desse processo, as leveduras 

obtêm energia para o seu metabolismo (AQUARONE,2001). 

Para produção do álcool a partir do amido de milho, são necessárias três etapas: a 

gelificação do amido, sacarificação em açúcares e a fermentação alcoólica. No 

processamento tradicional, a sacarificação é feita por fungos e a fermentação por 

leveduras. A sacarificação é o processo de transformação do amido ou fécula não 

fermentescível em açúcares fermentescíveis. Realiza-se por via química ou biológica. A 

necessidade de sacarificar o amido decorre do fato de que os agentes de fermentação não 

possuem enzimas capazes de quebrar esta substância (OLIVERA et al., 2008). Varella (1999) 

descreve a percepção da comunidade carcerária em relação ao processo de fermentação:  

 
Esse é o segredo! Se vazar, o cheiro sai para a galeria e os polícias caem em cima, 
que eles é sujo com pinga. Diz que o cara bebe e fica folgado com a pessoa deles. 
Do jeito que eu fecho, doutor, pode passar um esquadrão no corredor com o 
nariz afilado, que pelo odor jamais percebe a contravenção praticada no barraco. 
Durante sete dias a mistura fermenta.  
— No sétimo, a fermentação é tanta que o tambor chega a andar sozinho, parece 
que está vivo.  
Devido à pressão interna, todo cuidado é pouco para abrir o recipiente. Aberto, 
seu conteúdo é filtrado num pano e os componentes sólidos desprezados. Nessa 
hora, a solução tem gosto de cerveja ou vinho seco.” (VARELLA, p. 1995, p. 181) 
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No trecho, é possível identificar as particularidades da fermentação alcoólica na 

produção da Maria-louca. O fato do recipiente se manter hermeticamente fechado em 

princípio não é desfavorável à produção de etanol a partir da sacarose, que deve ser 

praticamente consumida em 24 horas. Porém, o processo continua a ocorrer ao longo dos 

7 dias possivelmente em função da sacarificação do amido realizada por fungos ou pela 

hidrólise promovida com a formação de ácido carbônico no meio líquido. Vale destacar que 

possivelmente boa parte dos carboidratos não devem ser fermentados. Isto porque, o 

sistema totalmente fechado favorece a solubilização dos ácidos no líquido alterando o pH 

ótimo do processo fermentativo, com provável inibição das leveduras. Outro fator de 

destaque é a definição do ponto final da fermentação pela pressão do gás exercida no 

interior do tambor (o tambor chega a andar sozinho) e não pelo consumo de carboidrato, 

evidenciando mais uma vez a provável presença destas substâncias no meio líquido, o que 

pode lhe conferir o sabor adocicado. Infelizmente não há relatos de sabor da bebida no 

texto. Por fim, não é relatada a adição das leveduras (pé de cuba) podendo estas ser de 

origem da própria açúcar e do milho. Outra hipótese provável é a omissão deste dado, de 

crucial importância) pelo produtor.  

A destilação é a operação unitária mais indicada para a separação de mistura 

homogênea de líquidos.  O termo destilação origina-se na palavra latina “destillare” que 

significa pingar ou gotejar vagarosamente no sentido descendente (OLIVEIRA, 2008).  

Após a fermentação, o mosto passa ser chamado vinho, sendo composto, em sua 

maior proporção de etanol e água, e em menor concentração cerca de 400 substâncias 

conhecidas que são responsáveis pelo sabor e aroma das aguardentes (CARDOSO, 2006). 

Os principais componentes da fração não álcool são: aldeído acético, ácido acético e 

ésteres desses ácidos, furfural e álcoois superiores como o amílico, isoamílico, butílico, 

isobutílico, propílico e isopropílico (AQUARONE,2001). 

O processo que deve ser feito baseia-se em aquecer o vinho à temperatura 

constante de 70oC dentro de um destilador de cobre, conhecido como alambique, sendo 

posteriormente resfriado em uma serpentina de mesmo material que deve trocar calor 

com água corrente.  Os vapores que são condensados apresentam alto teor alcoólico. A 

primeira fração (cabeça) e a última (cauda) porções saídas da bica do alambique, devem 

ser separadas, eliminadas ou recicladas, devido à presença de aldeídos, substâncias 

potencialmente causadores da cirrose hepática. Estas duas frações somadas correspondem 
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a cerca de 10% do volume destilado (CARDOSO, 2006). O coração, fração ideal para 

consumo, corresponde a 30% do volume, tendo o teor alcoólico de 38 a 54%. Cerca de 60% 

do volume total do vinho não é destilado, dando origem a um resíduo conhecido como 

vinhoto (CAVALHO, 2016). O texto de Varella (1999) descreve o processo de purificação e 

controle de qualidade da Maria-louca:  

 
A opinião de Ezequiel sobre a própria arte não primava pela modéstia: 
— Só vendo da boa e da melhor. Se eu ponho a minha pinga numa colher, o 
senhor apaga a luz e risca um fósforo, sai um fogo azul puríssimo. Que muitos 
tiram, mas nem pega fogo; sai um vinagre. Eu tiro uísque. Um golinho dessa 
Maria-louca amortece o esôfago e faz correr um arrepio por dentro. Cada cinco 
litros dela, vai virar um litro de pinga, depois de destilada a mistura. (VARELLA, p. 
1995, p. 181) 

 

Na destilação, o líquido é transferido para uma lata grande com um furo na parte 

superior, no qual é introduzida uma mangueirinha conectada a uma serpentina de cobre. A 

lata vai para o fogareiro até levantar fervura. O vapor sobe pela mangueira e passa pela 

serpentina, que Ezequiel esfria constantemente com uma caneca de água fria. O contato 

do vapor com a serpentina resfriada provoca condensação, fenômeno físico que 

impressionava o bigorneiro, nome dado ao destilador da bebida:  

 
— Olha a força do choque térmico! Aquilo que é vapor se transforma num 
líquido! Na saída da serpentina emborcada numa garrafa, gota a gota, pinga a 
Maria-louca. Cinco quilos de milho ou arroz cru e dez de açúcar permitem a 
obtenção de nove litros da bebida.  
— Sai limpíssima, é a coisa mais gostosa do mundo. Do bom e do melhor. Pinga 
minha não dá sede de madrugada, nem vontade de urinar, e não incha os pés.” 
(VARELLA, p. 1995, p. 182) 

 

O relato do processo de purificação da Maria-louca, embora diferentes recursos, é a 

própria destilação. Cuidados como resfriamento em água contínua e observação da 

evaporação e condensação do líquido são feitos com rigor científico. A verificação do teor 

alcoólico da bebida é feita pela combustão do etanol, evidenciando a existência de uma 

técnica de controle de qualidade do produto que provavelmente possui teor alcoólico 

acima da aguardente convencional. Não foi relatada a separação das frações tóxicas do 

destilado.  

A partir da científica descrição de Varella, é possível identificar vários aspectos 

tecnicamente comuns entre a produção de Maria-louca e a produção de aguardente de 

cana. Porém, informações cruciais para total compreensão do processo e possível 
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reprodução da bebida fora do ambiente prisional não são evidenciados no texto, nem nas 

outras fontes de informação que dispomos, tais como, a concentração inicial de 

carboidratos para realização da fermentação, como é feita a adição das leveduras para 

ocorrer a fermentação, a quantidade de vinhoto gerada na destilação, tão pouco uma 

análise sensorial que permita uma aproximação com o sabor da bebida.   

 

Considerações finais 

As informações e reflexões que foram apresentadas indicam de maneira robusta 

como as  bebidas alcoólicas (Maria-louca) são produzidas dentro da prisão, bem como, 

descrevemos minuciosamente quais os processos sociais e químicos necessários para sua 

produção e mesmo sendo utilizado gambiarras ( ferramentas improvisadas) a execução das 

etapas que envolvem sua preparação é realizada de forma sistemática e por meio de uma 

colaboração de todos os indivíduos que estão privados de liberdade, no qual cada um 

contribui de alguma forma, seja para juntar os ingredientes, esconder o preparo ou até 

mesmo manter o silêncio.  

No tocante ao consumo da bebida, assumimos existência de lacunas no estudo, 

contudo, enfatizamos o quanto é difícil obter informações quando as práticas dos sujeitos 

pesquisados são proibidas e coibidas, essa dificuldade é agravada quando a pesquisa é 

realizada em instituições prisionais. As barreiras mencionadas na “base teórica do estudo” 

na página 4 deste texto, acabam dificultando a compreensão efetivamente das formas de 

consumo dos “bebedores” de Maria-louca e das técnicas utilizadas para circulação das 

bebidas entre eles. 

Ressaltamos ainda, o aspecto original do texto, em razão desse ser o primeiro 

estudo acadêmico, até onde temos conhecimento, que aborda o consumo e produção da 

Maria-louca, dado que não há outras referências nas Ciências Sociais e na Química sobre o 

assunto. Por isso e tendo em mente as lacunas citadas, julgamos que a temática merecer 

maiores reflexões e investigações para uma compreensão teórica refinada. 

Por fim, não poderíamos deixar de destacar que ao fazer a interpretação química do 

processo de produção, tomamos conhecimento que a não separação das frações tóxicas 

durante a destilação e o elevado teor alcoólico da bebida podem afetar saúde dos detentos 

consumidores, podendo gerar ocorrência de doenças e até mesmo óbito relacionadas ao 

consumo da bebida nos presídios. 
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AMBIENTE FAMILIAR, CRENÇAS, DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E CONSUMO 
DE ÁLCOOL: UM ESTUDO DE CASO 

 
Jeferson Mundim de Souza 

 
Resumo 
A família constrói crenças restritivas e facilitadoras sobre a dependência de drogas, compartilhadas entre 
seus membros familiares e repercutem na sua funcionalidade. Estudo de caso em abordagem qualitativa. 
Progenitores de três filhos consumidores de bebidas alcoólicas e dependentes de substâncias psicoativas. 
Entrevistas e análise de conteúdo temático. As crenças restritivas e facilitadoras precisam ser desafiadas 
e  reelaboradas tanto pelas famílias como pelos profissionais responsáveis em promover o bem-estar familiar. 
 
Palavras-chave: Ambiente familiar;  Crenças;  Psicoativos.  

 

Introdução 

Historicamente, a utilização de substâncias naturais e produtos para obter 

alterações psicossomáticas, com o intuito de conferir ao usuário poderes de ver, sentir ou 

pressentir o que outros na sobriedade não conseguem, confundem-se com a evolução 

natural da humanidade. 

Em relação ao consumo de tabaco pela população mundial, estima-se haver 

atualmente no mundo aproximadamente um bilhão e 200 milhões de fumantes ativos, dos 

quais 960 milhões são dependentes da nicotina. A ingestão de bebidas alcoólicas é ainda 

mais alarmante: mais de 80% da população mundial adulta utiliza ou já experimentou 

algum tipo de bebida alcoólica, sendo que apenas cerca de 20% dela pode ser considerada 

completamente abstêmia. 

Por muitas décadas e em vários países, as políticas e ações voltadas ao uso de 

drogas eram focadas principalmente pelas lentes da justiça criminal. No entanto, é preciso 

considerar o uso prejudicial de drogas como um problema de saúde pública por sua 

magnitude elevada e crescente, por sua natureza multifatorial e pelas repercussões na 

saúde e na vida das pessoas, famílias e comunidades. Especialmente no século XXI, 

consolidam-se novos paradigmas que fortalecem o protagonismo da abordagem pela 

saúde pública, desenvolvendo-se modelos voltados para atenção integral, psicossocial e 

com estratégias para a Redução de Danos (RD) devido ao uso prejudicial de drogas.  

Essa nova forma de olhar o problema vem gerando tensões no campo da saúde, em 

suas diversas abordagens do cuidado ao usuário de drogas, assim como disputas com 
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outros setores públicos e da sociedade que historicamente advogam ações coercitivas de 

afastamento e isolamento, na visão de um ‘fictício mundo sem drogas’. 

Estima-se que 246 milhões de pessoas usem drogas mundialmente, em uma 

prevalência global de 5,2%, em que um entre dez usuários sofrerá de dependência da 

droga (cerca de 27 milhões de pessoas), sendo metade usuários de drogas injetáveis e boa 

parcela com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) (UNODC, 2015).  

O relatório mundial sobre drogas estimou 187.100 mortes relacionadas com o uso 

prejudicial de drogas (UNODC, 2015). Já um estudo brasileiro recente fez uma estimativa 

de usuários de crack regulares e/ou similares em 370 mil pessoas, o que corresponde a 

35% dos consumidores de drogas nas capitais do País (BASTOS; BERTONI, 2014). 

Para estudar o ambiente familiar, crenças, dependência de sustâncias psicoativas e 

consumo de bebidas alcoólicas, partiu-se do pressuposto básico de que a droga sempre 

existiu na humanidade, que uma sociedade livre de drogas é uma falácia e que, portanto, 

seu uso problemático não diz respeito a todas as pessoas que as consomem 

(ESCOHOTADO, 1996).  

Segundo Hart (2014), apenas 25% das pessoas que experimentam qualquer tipo de 

SPA, das consideradas mais leves até as mais estigmatizadas como crack e heroína, fazem 

uso prejudicial. 

Nossos escritos abordam os fatores associados ao uso prejudicial de substâncias 

psicoativas e consumo de bebidas alcoólicas, partindo de um modelo multidimensional de 

drogas (ZINBERG, 1984) que reforça a tese das drogas como um problema complexo, em 

que é preciso considerar três importantes dimensões de análise para sua intervenção: as 

características individuais (o indivíduo); os diferentes efeitos e usos ou padrão de consumo 

de SPA (a droga) e os fatores sociais envolvidos nesse consumo (o contexto).  

Segundo Fiore (2013, p. 6):  

 

Não há substância nem um indivíduo como elementos universais e objetivos, mas 
há contextos sociais e culturais diferentes, de substâncias diferentes e realizadas 
por indivíduos diferentes e, sem a devida atenção a essas diferenças não é 
possível se compreender o fenômeno.  

 

Dessa forma, diante da complexidade da discussão sobre o ambiente familiar, 

crenças, dependência de substâncias psicoativas e consumo de bebidas alcoólicas, 
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objetiva-se, apresentar suas especificidades e os fatores individuais e contextuais 

envolvidos nesse uso, de modo a compreender os fatores de vulnerabilidade, associados 

aos métodos utilizados pelas famílias e refletir acerca das estratégias de intervenção em 

saúde pública. 

A dependência de substâncias psicoativas ocasiona impacto nas relações familiares, 

desencadeando conflitos emocionais, problemas financeiros, jurídicos e de saúde física, 

emocional e psíquica (SOCCOL et al., 2014). As famílias sofrem pela forte ligação afetiva e 

pelo fato de se sentirem cobradas e/ou culpadas pela sociedade como corresponsáveis 

pela boa ou má educação e formação na dimensão cultural, social e moral de seu membro 

familiar dependente (MEDEIROS  et  al., 2013). Portanto, a família constrói crenças, as 

quais têm grande influência sobre o funcionamento familiar, e as compartilha entre seus 

membros. 

As crenças se constituem em percepções que a pessoa ou grupo tem sobre o 

mundo em que vive, refletindo em suas ações e comportamento (WRIGHT; BELL, 2009). 

Tais crenças podem ser restritivas ou facilitadoras, ou seja, podem diminuir ou aumentar, 

respectivamente, as possibilidades das pessoas em resolverem problemas do cotidiano da 

vida, intensificando ou minimizando o sofrimento. Estudos nacionais e internacionais sobre 

famílias que vivenciam estado de adoecimento crônico demonstraram que as crenças têm 

fundamental importância para o tratamento das doenças. 

Assim, tem-se como pergunta de pesquisa: Quais são as crenças restritivas e 

facilitadoras sobre a dependência de drogas, na perspectiva familiar, de quem convive com 

tal problema? O objetivo geral é descrever as crenças restritivas e facilitadoras sobre a 

dependência de drogas, na perspectiva de pais que convivem com o problema. 

A pesquisa foi realizada no Centro Urbano de Salvador - BA. Os participantes da 

pesquisa consistiram dos genitores de uma família de três dependentes de substâncias 

psicoativas (SPAs) e consumidores de bebidas alcoólicas. Os critérios utilizados foram: 

família que possuísse dois ou mais membros, os quais convivessem com os dependentes de 

substâncias psicoativas pelo menos duas vezes por semana, sendo seus membros maiores 

de 18 anos.  

A família escolhida possui forte vínculo de amizade com o pesquisador, sendo 

convidada a participar da pesquisa em seu próprio ambiente familiar. Para a coleta de 

dados foi realizada uma entrevista em profundidade, a qual foi gravada por áudio e, 
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posteriormente, transcrita e analisada pelo pesquisador. Em um primeiro momento, foram 

solicitadas informações sobre dados pessoais dos membros da família, sua configuração e 

processo relacional. 

A perspectiva das crenças serem restritivas ou facilitadoras para as pessoas e 

famílias em um contexto dependerá de suas experiências e circunstâncias vivenciadas 

(ÅRESTED; BENZEIN; PERSSON, 2015). As crenças podem ser restritivas, ou seja, diminuem 

a possibilidade do indivíduo ou da família de descobrirem soluções para os desafios 

enfrentados em seu cotidiano, intensificando o sofrimento. As facilitadoras, ao contrário, 

aumentam. 

 

O Método 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso, que contribuiu para o 

conhecimento acerca de fenômenos individuais e coletivos, permitindo uma investigação 

para se manter a totalidade e as características significativas da vida real, tais como vida 

das pessoas, o comportamento de pequenos grupos e os processos organizacionais (YIN, 

2015). 

O estudo de caso possibilita ao pesquisador e/ou profissional observar, 

compreender, avaliar e descrever o fenômeno, apreendendo saberes e experiências 

relevantes para o processo decisivo em outras situações. Este é, por sua vez, um método 

de investigação que permite o envolvimento de pesquisadores e pesquisados em suas 

etapas específicas, que envolvem a coleta de dados, o processo reflexivo, constituído por 

análise das informações apreendidas e soluções propostas, bem como o processo de 

julgamento ou avaliação.  

Tal método permite ao pesquisador e/ou profissional apreender conhecimentos 

teórico-práticos para subsidiá-los em tomadas de decisão e resolução de problemas 

(GALDEANO; ROSSI; ZAGO, 2003).  

Utilizou-se, também, a abordagem qualitativa no estudo de caso, a qual trabalha 

com a dimensão subjetiva, ou seja, dos significados, crenças, valores e atitudes das pessoas 

e comunidade, em que são apreendidos os processos relacionais e os fenômenos, os quais 

não podem ser compreendidos por meio da operacionalização de variáveis (MINAYO et al., 

2011).  
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Além disso, a pesquisa qualitativa operacionaliza dados advindos da vivência, 

experiência, do cotidiano e da compreensão das estruturas e instituições, como os 

resultados da atividade humana (MINAYO et al., 2011).  

Considerando estudos com subsistema familiar (ANGELO et al., 2009), neste caso 

com genitores, o método qualitativo foi adequado e compatível, por facilitar a apreensão 

de crenças facilitadoras e restritivas vivenciadas pela família, as quais permeiam os 

processos interacionais familiares, os padrões relacionais e o desenvolvimento de papéis 

de seus membros. 

Utilizamos uma pergunta norteadora: “Você pode me falar sobre sua experiência de 

viver como uma família diante da dependência química e consumo de bebidas alcoólicas de 

seus familiares?”. A análise dos dados de um estudo de caso fundamentou-se em 

examinar, categorizar, tabular, recombinar os dados sobre crenças facilitadoras e 

restritivas para conduzir as suposições iniciais de um estudo (YIN, 2015). Entretanto, 

independente da crença ser expressa por um membro familiar, ela foi considerada como 

crença de família, quando o casal a validava como sendo de ambos. A partir da leitura 

aprofundada, buscou-se identificar temas que a família pudesse direcionar para as crenças 

facilitadoras e restritivas sobre a doença da dependência química.  

A fase posterior consistiu na interpretação (FREITAS; JABBOUR, 2011) com base no 

referencial de Modelo de Crenças de Doença, possibilitando as convergências e 

divergências desta literatura. Na sequência, foi realizada uma descrição do caso, com o 

objetivo de organizar o estudo de caso. Como códigos de identificação dos relatos foram 

utilizadas as letras P para o Pai, M para a Mãe, “Jorge” para o usuário-filho mais jovem 

dependente de SPAs, “N” para a namorada deste, já que os outros dois filhos, “Arnaldo” e 

“Marcos” assumiram fazer uso de SPAs e consumo de bebidas alcoólicas  de maneira 

controlada, sendo considerados por eles “habituados”.  

Este estudo baseou-se no referencial teórico interpretativo de Modelo de Crenças 

de Doença (MDC), desenvolvido a partir de estudos e pesquisas realizados com famílias, 

vivenciando a doença grave. É um modelo direcionado para a prática de tratamento 

avançado de profissionais da área de saúde com as famílias (MARSHALL; BELL; MOULES, 

2010), porém, acredita-se que pode ser adaptado e utilizado por outros profissionais de 

outras áreas.  
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O MDC tem como pressuposto básico que a fonte de sofrimento da família não 

corresponde necessariamente à doença ou problema clínico, mas às crenças que as 

famílias têm sobre eles. Neste modelo, as crenças são compreendidas como o modo por 

meio do qual o ser humano vê o mundo em que vive. Elas dão direção às escolhas, 

comportamentos e maneiras de reagir da pessoa às diversas situações que ocorrem no 

cotidiano.  

O relacionamento do indivíduo com as pessoas e ambiente permite-lhe rever, 

fortalecer, refinar, confirmar ou desafiar as suas crenças. Tais crenças possibilitam 

diferenciar a pessoa e a maneira dela se posicionar diante das interações entre seus pares 

e na sociedade.  

As crenças sobre a doença podem diminuir as possibilidades da família em descobrir 

soluções e aumentar o sofrimento em relação à doença. Ou, inversamente, aumentar as 

possibilidades de solução, diminuindo o sofrimento relacionado à doença e possibilitar a 

cura ou recuperação.  

A perspectiva das crenças serem restritivas ou facilitadoras para as pessoas e 

famílias em um contexto dependerá de suas experiências e circunstâncias vivenciadas 

(ÅRESTED; BENZEIN; PERSSON, 2015). As crenças podem ser restritivas, ou seja, diminuem 

a possibilidade do indivíduo ou da família de descobrirem soluções para os desafios 

enfrentados em seu cotidiano, intensificando o sofrimento. As facilitadoras, ao contrário, 

aumentam a possibilidade de solução, diminuem o sofrimento e abrem espaço para a cura 

e recuperação.  

Neste estudo, a família foi compreendida como um grupo constituído por dois ou 

mais membros, possuidores ou não de laços consanguíneos ou legais, mas que se 

reconhecem funcionalmente como uma família. 

 

Resultados e Discussão Inicial 

Apresentou-se uma descrição do caso para explicitar a caracterização dos membros 

familiares, configuração familiar e seu processo relacional, bem como a história de como os 

pais descobriram o consumo de drogas pelos filhos e de que maneira buscaram ajuda para 

eles. Em seguida, foram descritas e discutidas as crenças facilitadoras e restritivas 

identificadas na percepção dos genitores participantes deste estudo.  
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Descrição do caso - Família de configuração nuclear, composta por cinco membros: 

mãe (M) dos dependentes químicos e consumidores de álcool, 51 anos, cuidadora de 

idosos, casada há 27 anos com o mesmo marido. Pai (P) dos dependentes, 58 anos, 

caldeireiro aposentado; os filhos (três) do casal tem 24 anos de idade “Jorge”, técnico em 

eletrônica e estudante universitário; 26 anos de idade “Arnaldo”, motorista por aplicativo; 

28 anos de idade “Marcos”, corretor de imóveis, dependentes de SPAs. No entanto, após 

termos entrevistado os genitores e ter os registros que se referem aos três filhos como 

dependentes químicos e consumidores de álcool, optamos por aprofundar, analisar e 

discutir o caso de “Jorge”, filho mais jovem.  

Atualmente, a relação do casal foi classificada por eles como muito boa. A interação 

entre eles e os filhos era boa e forte antes do uso de cocaína e consumo de álcool. 

Entretanto, após a descoberta do consumo de drogas pelos filhos, eles a classificaram 

como ruim. O casal apontou que tem relação forte e muito boa com a família ampliada, o 

grupo de família e a igreja. Os genitores dos usuários de SPAs procuraram o apoio de um 

centro de saúde - CAPS, há cerca de três meses (considerando o período da entrevista), em 

busca de atendimento psicológico para os filhos. Os pais relataram que estes fazem uso de 

cocaína há cerca de dois anos e o consumo de álcool é mais recente.  

“Jorge” residia com os pais, mas passou a ter comportamento agressivo. Ao ser 

confrontado se fazia uso de algum tipo de substância psicoativa, negou dizendo: “Eu 

trabalho, nunca mexi com isso”. Os pais decidiram mudar para outra residência, deixando 

os filhos morarem na casa. A descoberta dos genitores do uso de drogas pelos seus filhos 

ocorreu por intermédio da ex-namorada (N) do usuário “Jorge”, a qual relatou o não 

atendimento do usuário quando ela o procurava. A mãe e a ex-namorada do usuário foram 

até a residência do usuário e o encontraram na casa, em estado aparente de fissura 

(comportamento de desejo incontrolável pela SPA). No momento de saída do filho da casa, 

ambas vasculharam os cômodos e encontraram três pinos vazios de cocaína e uma cédula 

de dinheiro enrolada. Ao ser confrontado pela mãe, o filho alegou que: “Isso, todo mundo 

usa, inclusive meus outros irmãos”. Os pais afirmaram terem ficado “sem chão”, desolados 

e sem compreender como somente ele (Jorge) podia estar tendo comportamento tão 

diverso de seus irmãos e decidiram procurar ajuda no CAPS próximo a sua residência.  

Apesar do agendamento de consulta com o psicólogo, os pais acionaram internação 

compulsória do filho em Comunidade Terapêutica (CT) particular, justificada pela 
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necessidade de tratamento imediato e demora do atendimento no CAPS. Na época da 

entrevista, os genitores participantes deste estudo faziam acompanhamento no CAPS com 

psicólogo e participavam do grupo de família, enquanto o filho continuava internado na CT. 

Na entrevista, a descrição das crenças familiares facilitadoras e restritivas se apresentou da 

seguinte forma:  

Crenças restritivas - A análise de dados revelou que as crenças restritivas dos 

genitores permearam a autoculpabilização pelo consumo de substâncias psicoativas pelos 

seus filhos e imaginário social de que se seus filhos eram dependentes, eles também 

seriam.  

 A crença de que a superproteção motiva o consumo e dependência de drogas. Os 

genitores acreditaram que o motivo para que seu filho “Jorge” consumisse SPAs e 

desenvolvesse dependência estava relacionado ao erro cometido por eles, ou seja, à 

atitude de superproteção em relação ao filho, tornando-o inseguro e imaturo.  

A gente [casal] sempre deu tudo, estudou... ele [usuário] é técnico em eletrônica. 

Tem profissão, então a gente ficou pensando assim: ‘Onde que eu errei’. A gente ficava 

pensando: ‘será que eu errei alguma coisa ou falhei?’. Não sei. E sempre foi muito difícil. 

[...] Sempre se acomodou [usuário] muito, que a gente [casal] fazia tudo. Mas aí foi um 

erro, nem dele [usuário], é nosso né? Agora a gente vê aqui, como a gente errou. Porque a 

gente não deixou ele [usuário] amadurecer. Aquela proteção muito, né? E hoje eu vejo que 

não é bem assim que funciona. [...] Da  gente ficar nessa proteção, a gente passou 

insegurança pra ele. Quer dizer, ele não amadureceu (M).  

A literatura aponta que a falta de suporte e atitudes permissivas dos pais perante o 

consumo de drogas pelos filhos, bem como a incapacidade dos progenitores para controlá-

los, são fatores que predispõem ao início ou continuação de uso de SPAs (SELEGHIM; 

OLIVEIRA, 2013).  

Outro estudo salienta que a ausência de regras e normas claras dentro do contexto 

familiar é considerada fator de risco para o consumo de SPAs (FREIRES; GOMES, 2012).  

Tais evidências científicas reforçam a visão de que a família é responsável pelo 

surgimento da doença, neste caso, a dependência de substâncias psicoativas. Tal visão não 

reconhece a perspectiva sistêmica, em que há influência da doença na vida familiar e, 

reciprocamente, a influência da família na doença, principalmente na maneira como a 
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doença é manejada e vivida cotidianamente por ela (MARSHALL; BELL; MOULES, 2010), 

desencadeando sofrimento em todos os seus membros.  

A crença de que: “filho de peixe, peixinho é”, além disso, a situação de dependência 

do filho desencadeou nos progenitores a sensação de que a sociedade também os 

considera usuários de SPAs, promovendo sentimentos de vergonha. Pra mim, eu senti que 

eu, a gente [casal] sente assim, sociedade né? [...] Mas é o sentimento da gente. Alguém 

olhar pra você e falar: ‘Não, eles *pais+ também devem usar, né? Se o filho tá aí nessa 

*drogas+, eles também, né?’. E a gente não. A gente não tem nada, nem conhecia esse 

negócio de droga, nunca tinha nem visto, né? Muito vergonhoso (M).  

Estes dados corroboraram estudos em que a sociedade compreende o consumo de 

SPAs na visão do modelo moral, ou seja, como falta de caráter do dependente, e que tanto 

o usuário como sua família são estigmatizados e sofrem preconceito devido a essa situação 

(SOCCOL  et  al., 2014; BRAUN; DELLAZZANA-ZANON; HALPERN, 2014), gerando 

sentimentos negativos de desvalia, culpa e vergonha dos familiares.  

Apropriando-se das ideias do Modelo de Crenças de Doença, as crenças restritivas 

sobre a doença, neste caso a dependência de substâncias psicoativas, podem diminuir as 

possibilidades da família em descobrir soluções e aumentar o sofrimento em relação ao 

sentido da doença na vida de seus membros.  

Assim, diante da presença de crenças restritivas, os profissionais de saúde devem 

intervir de maneira a ajudar os membros familiares a desafiarem tais crenças (WALSH, 

2012). As intervenções dos profissionais buscam promover reflexões e momentos de 

expressão do indizível às famílias. Falar sobre o indizível permite distinguir crenças 

cristalizadas pelo imaginário social (MARSHALL; BELL; MOULES, 2010).  

Tal ação auxilia a família a aumentar as possibilidades de identificar soluções 

assertivas, diminuir o sofrimento relacionado à doença e visualizar perspectivas de 

reabilitação e recuperação.  

A literatura ressalta que os profissionais de saúde têm papel de apoio e suporte à 

família para que esta possa compreender e enfrentar as situações difíceis no cotidiano, que 

envolve o cuidar do usuário de drogas (SOCCOL et al., 2014).  

De fato, as famílias contemporâneas vivenciam diariamente, problemas que 

envolvem: falta de informação, preconceito social, conflitos intra e extrafamiliares, 

problemas na comunicação familiar e emoções negativas de seus membros. Portanto, é de 
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suma importância que profissionais capacitados promovam oportunidades para que a 

família dialogue sobre tais temas e desconstruam tais sentimentos e crenças, bem como 

construa novos projetos de vida e redescubram sentimentos positivos frente às 

adversidades do contexto das drogas (BRAUN; DELLAZZANA-ZANON; HALPERN, 2014).  

Diante do estigma sofrido pela família, é importante que o profissional capacitado, 

que faz o acompanhamento, esteja preparado para lidar com as singularidades de cada 

uma delas. Salienta-se que o trabalhador dessa área precisa rever seu paradigma de 

cuidado das famílias, e principalmente, seus conceitos pré-estabelecidos sobre o consumo 

de SPAs. Ressalta-se que no processo da relação terapêutica, as crenças permeiam tanto os 

membros familiares como os profissionais da área, o que pode impactar a relação e a sua 

prática terapêutica. (WRIGHT; BELL, 2009). 

As crenças facilitadoras dos genitores, participantes deste estudo, envolveram 

perspectivas de recuperação do seu ente adoecido e reconhecimento de forças familiares 

advindas de diversos recursos, ajudando-os no enfrentamento desta situação adversa.  

Quanto a crença na cura da doença do filho, os pais, que participaram desta 

pesquisa, expressaram sentimentos de esperança pela cura do filho após internação e 

retorno de seus hábitos da vida anterior, tais como estudo e trabalho, abstendo-se do 

consumo das drogas. Esperando que ele [usuário] saia de lá [internação em Comunidade 

Terapêutica] e tudo dê certo, né? Vai recomeçar tudo de novo, né? [...] Esperança que não 

vai mais usar droga *...+ ‘que vai voltar a trabalhar, estudar, né’? (M) Esperança de que tudo 

vai dar certo. [...] Que não vai mais usar droga também, né? (P). De fato, a esperança é 

intensificada quando a família expressa otimismo e confiança.  

Além disso, tal fato potencializa a autoconfiança dos familiares, por meio de 

pensamentos positivos que os auxiliam a enfrentar a evolução da doença e a superar novos 

desafios. A esperança é viabilizada através de uma força que tem potencial de favorecer a 

manutenção de decisões, determinação para superar a doença, além de dar sentido à vida.  

De acordo com MCD, o profissional pode identificar as crenças facilitadoras da 

família, como por exemplo, as fontes de esperança da unidade familiar, potencializá-las 

para a promoção ou fortalecimento da resiliência. Assim, a família enfrenta e supera as 

adversidades da vida, ao se reorganizar de maneira mais eficiente e eficaz.  
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As crenças facilitadoras constituem em um dos elementos da resiliência familiar, as 

quais permeiam as percepções e ações de seus membros diante de uma situação adversa 

ou desafiante (WALSH, 2012).  

Assim, os relatos dos pais apontaram a crença na internação como única solução de 

tratamento para o filho, apesar do sentimento de pesar. Entretanto, na visão dos pais, o 

tratamento também dependia da decisão do usuário. Então a gente falou assim: ‘Não, a 

gente não pode ficar de braço cruzado esperando acontecer uma tragédia para tomar 

atitude, né? Eu sei que é duro internar’. Pra gente *casal+ foi muito difícil, mas era a única 

solução no momento. [...] Mas eu vou ver, esperar né, que tudo se... pelo menos alguma 

coisa a gente fez, né? Porque além de internar, é um tratamento, né? Que ele [usuário] 

tava precisando também do tratamento. É as duas coisas junto, né? Agora depende dele, 

né? Agora, tá na mão dele também (M).  

Para os pais, participantes deste estudo, a internação consistiu na única solução de 

tratamento para o filho. Pressupõe-se que a família busca a internação, pois existem 

sentimentos de desamparo, medo, desconhecimento da situação, estigma moral de ter em 

seu convívio uma pessoa reconhecida pela sociedade como alguém incapaz, insano ou 

dependente de SPAs, ou, ainda, por estar fatigada (VIEIRA; SILVA, 2013).  

Um estudo sobre o impacto causado pelo sofrimento mental no núcleo familiar 

aponta a valorização da família pelo tratamento medicamentoso e internação nos 

momentos críticos. Para eles, tal fato constitui em uma estratégia para melhorar a 

qualidade de vida do membro familiar com transtorno mental e o convívio com o mesmo 

(ALMEIDA; FELIPES; DAL POZZO, 2011).  

Atualmente, a internação compulsória é considerada a última alternativa 

terapêutica para a dependência de SPAs, pois vai contra os direitos humanos e da saúde. 

Compõe-se de um tratamento que priva o sujeito de liberdade, valoriza um modelo de 

assistência à saúde mental, faz apropriação do modelo higienista, exclui as pessoas do 

convívio social e desrespeita seus direitos (COELHO; OLIVEIRA, 2014).  

O tratamento da dependência de SPAs exige uma abordagem integrada, 

multidisciplinar e sistêmica para o usuário e seus familiares, valorizando suas histórias de 

vida, estratégias de enfrentamento, competências e envolvimento da família no cuidado 

(HORTA et al., 2016), podendo o usuário permanecer em instituição aberta e na 

comunidade. Na perspectiva da teoria sistêmica, as intervenções focam nas interações, nos 
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pensamentos e padrões comportamentais dos familiares, e não exclusivamente na 

abstinência do dependente (BRAUN; DELLAZZANA-ZANON; HALPERN, 2014).  

Para a família que participou deste estudo, a internação foi identificada como 

crença facilitadora. Entretanto, uma crença facilitadora para uma família, neste caso, a 

internação compulsória, pode ser restritiva para outra, de acordo com o modelo de crenças 

de doença (WRIGHT; BELL, 2009).  

Assim, faz-se necessário que o profissional capacitado ajude a família a reconhecer 

que a internação não precisa ser a única forma de tratamento para o dependente, e que a 

participação da família é de suma importância para a recuperação dele.  

A crença de que a família tem forças para enfrentar a doença na percepção dos 

pais, as conquistas dependeriam de forças que advinham da luta e persistência da família, 

muitas vezes reconhecidas pelo apoio do grupo de família do CAPS. Então, a gente [casal] 

vê que não tá sozinho, né? Que a gente tem que lutar, não pode desistir, né? A gente tem 

que ir até o final, como eles [grupo de famílias] falam. Então, a gente tem aquele apoio 

[grupo de família], sente aquela força de lutar, não desistir, né? (M).  

Os dados deste estudo apontaram que a família acredita em sua força para 

enfrentar a situação da dependência de drogas, por meio da luta e persistência. A 

habilidade em buscar e acreditar em suas forças sugere que ela se torna mais capaz de 

resistir ao estresse e suportar a situação, e de se adaptar à crise vivenciada.  

A  luta, persistência e perseverança constituem crenças promotoras de forças no 

processo da resiliência (WALSH, 2012).  

Outra força foi relacionada à crença Divina. Para os genitores, Deus dava-lhes força 

para superar as circunstâncias vivenciadas. Eu acho que se não fosse Ele, a gente não teria 

força de estar aqui hoje, né? Às vezes, até falando, porque é muito difícil (M).  

Assim, para os pais envolvidos neste estudo, o apoio religioso sempre permeou a 

vida deles e foi reconhecido como recurso que promoveu ajuda e paz. Muita paz a gente 

sente. A gente sente que não tá sozinho, né? Deus tá olhando pela gente, né? A gente pôs 

assim que a religião ia ajudar. [...] Ajudar a resolver. [...] Então, sobre a religião, a gente 

sempre foi religioso. Isso já vem de família, né?[...] Então agora a gente só se apegou mais 

à religião devido ao problema também, né? Mas a gente sempre foi religioso, sempre 

pomos Deus em primeiro lugar [...]Então, a gente acabou se apegando mais assim, mais 

pedindo por ajuda, né?[...] (M).  
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Para os genitores, participantes desta pesquisa, a crença religiosa os tem fortalecido 

para superar as situações adversas da problemática das drogas. A busca pela religião e 

espiritualidade fortalece a resiliência, diminui angústias e o estresse daqueles que sofrem e 

adoecem em silêncio. Além disso, a família tem fé em Deus da possibilidade de cura do 

membro familiar adoecido (HORTA et al., 2016).  

Outra crença parental foi relacionada ao apoio familiar, que propiciou força à 

família. A família apoiou muito a gente, né? Falou: ‘Não, vamos fazer o que for preciso, o 

que vocês precisar [...] vocês não têm que ter vergonha, vocês não foram os primeiros, 

nem vão ser os últimos [fala dos familiares]´. Então, assim que eles davam força pra gente. 

[...] Então, eu acho que é uma fortaleza muito grande a família (M).  

Os dados corroboram estudos salientando que a família acredita que situações de 

doença fortalecem os laços familiares (ÅRESTED; BENZEIN; PERSSON, 2015).  

A força intrafamiliar para resistir às situações desafiadoras ou de crise relaciona-se à 

busca de apoio e bons relacionamentos em seu próprio núcleo familiar e demais parentes 

(SIMON; MURPHY; SITH, 2005).  

Os genitores participantes deste estudo demonstraram buscar apoio um no outro e 

demais parentes. Assim, o profissional, ao identificar tal crença facilitadora na família que 

acompanha, pode ajudá-la a potencializar esse mecanismo de enfrentamento para 

fortalecer a resiliência.  

Sendo assim, o sistema de crença familiar envolve a forma como a família vê e 

aborda uma situação de crise. E a crença facilitadora centra-se na superação da 

adversidade, promovendo a união da família, a qual visualiza a crise como situação de 

desafio da vida e busca possibilidades para resolução de problemas. 

 

Considerações finais 

O presente estudo proporcionou aprofundamento na compreensão de como 

podemos perceber e trabalhar com determinadas crenças de famílias no enfrentamento da 

dependência de drogas e consumo de bebidas alcoólicas dos filhos. Entretanto, os limites 

deste estudo são inerentes ao seu delineamento, visto que nem sempre, em um primeiro 

encontro ou mesmo através de uma entrevista, podem-se captar todas as crenças.  
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A análise de dados revelou que as crenças restritivas dos genitores permearam a 

autoculpabilização pelo consumo de substâncias psicoativas pelos seus filhos e imaginário 

social de que se seus filhos eram dependentes, eles também seriam. 

As crenças facilitadoras dos genitores, participantes deste estudo, envolveram 

perspectivas de recuperação dos seus entes adoecidos, sobretudo do mais jovem e 

reconhecimento de forças familiares advindas de diversos recursos, ajudando-os no 

enfrentamento desta situação adversa. 

Foi possível identificar, descrever e analisar que as crenças restritivas envolveram 

percepções de que a superproteção motiva o consumo e dependência de drogas e a 

influência do imaginário social nos valores morais da família. As crenças facilitadoras 

consistiram na crença de reabilitação do dependente – considerado mais severo, pelos pais 

e na força da família no enfrentamento da situação que também envolve os outros dois 

irmãos mais velhos, com outras estratégias para esses últimos.  

Outros estudos demonstraram que a família é parte fundamental no tratamento de 

dependentes de substâncias (MEDEIROS et al., 2013; SOCCOL et al., 2014; 

CZARNOBAY et al., 2015) e, por esse motivo, faz-se necessário identificar as crenças que as 

famílias destes usuários possuem a respeito da doença.  

Diante destes estudos, pressupõe-se que as crenças sobre a doença, tanto restritiva 

quanto facilitadora, influenciam o núcleo familiar na convivência com a situação adversa da 

dependência de substâncias psicoativas e consumo de bebidas alcoólicas, tanto em sua 

funcionalidade, quanto no tratamento.  

Assim, é relevante conhecer as crenças da família sobre esta “doença” e como elas 

agem neste contexto, bem como as respostas dadas à pergunta de quais são as crenças 

restritivas e facilitadoras sobre a dependência de drogas, na perspectiva familiar, de quem 

convive com tal problema, tendo como objetivo, descrever as crenças restritivas e 

facilitadoras sobre a dependência de drogas, na perspectiva de pais que convivem com o 

problema. 

Além disso, este estudo permitiu identificar, descrever e analisar a partir do MDC as 

crenças facilitadoras e restritivas da família sobre a sua experiência no contexto da 

dependência de substâncias psicoativas e consumo de bebidas alcoólicas.  
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As crenças restritivas envolveram percepções de que a superproteção motiva o 

consumo e dependência de drogas e a influência do imaginário social nos valores morais da 

família.  

As crenças facilitadoras consistiram na crença de reabilitação do dependente e na 

força da família no enfrentamento da situação.  

Sendo assim, esta pesquisa contribui para que tanto as famílias, as quais vivenciam 

situações de dependência química e consumo de bebidas alcoólicas, como outros 

profissionais que cuidam dessas famílias possam perceber as crenças restritivas e 

facilitadoras que permeiam o universo de cada família, desafiá-las e potencializá-las, 

respectivamente, para promoção de bem-estar. 
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MORALIDADADES SOBRE O USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

 
Vitor Aguiar Lobato de Carvalho76 

 
Resumo 
Neste artigo, apresento e discuto os dados produzidos em pesquisa de campo sobre as moralidades 
relacionadas ao uso de álcool em uma unidade da Estratégia Saúde da Família no município do Rio de Janeiro. 
O uso de álcool é um ato social compreendido e regulado moralmente de formas variadas. Determinados 
padrões desses usos são considerados como problema de saúde: o uso problemático de álcool. Este 
diagnóstico foi escolhido como recorte para compreender as moralidades que atravessam as práticas dos 
profissionais de saúde.  
 
Palavras-chave: Uso problemático de álcool; Alcoolismo; Moralidades; Estratégia Saúde da Família; Atenção 
Primária à Saúde. 

 
INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, apresento e discuto os dados produzidos na pesquisa que realizei 

durante o mestrado em Saúde Coletiva, na qual analisei as práticas e discursos de 

profissionais de saúde de uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município 

do Rio de Janeiro - RJ em relação ao uso de álcool. Realizei pesquisa de campo nessa 

unidade de saúde ao longo de cinco meses, de agosto a dezembro de 2018, que incluiu 

observação-participante na unidade, nas salas de reuniões, nas consultas e no território 

adscrito, além de entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde dessa unidade. 

A ESF consiste no modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) desenvolvido no Brasil, 

no Sistema Único de Saúde (SUS). A APS consiste no nível dos sistemas de saúde 

responsável pela atenção aos problemas de saúde mais comuns da população, articulando 

ações intersetoriais e coordenando o cuidado junto aos níveis mais especializados. No 

Brasil, a APS foi tradicionalmente denominada Atenção Básica (AB). (GIOVANELLA, 

MENDONÇA, 2012). 

O uso de álcool foi escolhido, neste trabalho, como recorte para compreender 

como os profissionais da ESF pensam, orientam e desenvolvem as suas próprias práticas. O 

uso de álcool é um ato social milenar e bastante difundido em múltiplos contextos, que é 

compreendido e regulado moralmente de variadas formas. Alguns grupos específicos 

condenam o uso de álcool em qualquer quantidade e contexto e defendem a abstinência 
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como valor. Mais comumente, essa prática é condenada, em outros contextos e por outros 

grupos, quando determinadas regras e convenções são contrariadas.  

O uso problemático de álcool, definido como um problema de saúde, não está 

dissociado do uso de álcool como fenômeno social mais amplo, aceito e reprovado de 

diferentes formas e em variados contextos. Essa concepção do uso de álcool como 

problema de saúde foi construída e defendida ao longo de um processo histórico e passou 

a prevalecer a partir da década de 1930 em relação a outras noções que associavam o 

alcoolismo à possessão espiritual, ao pecado ou ao crime (CONRAD, SCHNEIDER, 1992). 

Historicamente, a concepção médica do alcoolismo e a sua caracterização como 

doença passou a ser dominante desde o fim do período da chamada “Lei Seca” nos EUA. 

Esse período durou de 1920 a 1933, com a proibição da fabricação, transporte e venda de 

bebidas alcoólicas no país, determinada pela 18ª emenda da Constituição do Estados 

Unidos em 1919. Essa proibição teve relação direta com o crescimento do Movimento da 

Temperança na época, um movimento social que teve início na década da de 1820 e ainda 

existe até os dias de hoje. Esse movimento defende a abstinência e condena o uso das 

bebidas alcoólicas, principalmente destilados, por associar essa prática a comportamentos 

descontrolados e reprovados moralmente. No início do século XIX, o Movimento da 

Temperança ganhou força nos EUA e as bebidas alcoólicas passaram a ser cada vez mais 

consideradas como os “venenos morais” do país (CONRAD, SCHNEIDER, 1992). 

No Brasil, na mesma época, a primeira “lei de drogas” foi sancionada a partir de do 

decreto presidencial nº 4.294 em 1921 (BRASIL, 1921). O álcool não foi criminalizado, ao 

contrário da cocaína, do ópio e dos seus derivados, que foram enquadrados como 

substâncias tóxicas e entorpecentes. No entanto, o indivíduo que, após uso de álcool, 

manifestasse “desregramento das suas ações e atitudes” estaria cometendo crime de 

contravenção contra a ordem pública e podia ser punido penalmente. Os grupos dos 

médicos higienistas defendiam a proibição do álcool e o uso dessa substância, que foi alvo 

de ações policiais antes da regulamentação por essa lei. A legislação não incluiu o álcool 

entre as substâncias proibidas, mas estabeleceu determinadas sanções relacionadas ao 

comportamento do indivíduo reconhecido como “alcoólatra”, percebido como um 

“degenerado” (SILVA, 2015). 

Esse mesmo decreto determinou a criação de estabelecimentos para internação dos 

“intoxicados por álcool”, na seção de “internados judiciários”, indivíduos que se embriagam 
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por hábito e “fazem mal a si mesmos”. Nesse caso, a legislação referia-se às mesmas 

intervenções para os que faziam uso de álcool e de outras substâncias. Essa internação 

teria como fim “evitar a prática de atos criminosos” ou a “completa perdição moral” e 

poderia ser realizada pelos próprios indivíduos ou pelos seus familiares desde que 

comprovassem em juízo a necessidade. O que se percebe é uma hibridização a partir de 

modelos em disputa quanto à intervenção sobre o uso de álcool: uma noção médica que 

estava se estabelecendo e um modelo judiciário e punitivo (BRASIL, 1921; SILVA, 2015) 

Após o fim da proibição do álcool nos Estados Unidos em 1933, alguns grupos 

tiveram papel importante na construção da concepção médica relacionada ao uso de álcool 

e no apoio para que essa passasse a prevalecer, como a criação do grupo de ajuda mútua 

Alcoólicos Anônimos (AA)77 em 1935 e o Centro de Pesquisa de Estudos sobre o Álcool da 

Universidade de Yale em 1940 (CONRAD, SCHNEIDER, 1992). 

Nas classificações diagnósticas médicas, o alcoolismo foi incluído desde a primeira 

versão, de 1952, do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (mais 

conhecido pela sigla em inglês, DSM), editado pela Associação Americana de Psiquiatria 

(APA). Na Classificação Internacional de Doenças (CID) publicada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), o alcoolismo passou a constar a partir da 8ª edição, em 1967. Os 

conceitos de abuso e dependência passaram a ser contemplados pela OMS em 1977 

(SCHUCKIT, 1991). Neste trabalho, escolhi me referir a uso problemático de álcool, 

categoria mais recente, que está associada a um processo de ampliação da concepção do 

uso de álcool como problema de saúde, contemplando os diagnósticos de abuso e 

dependência relacionados ao uso de álcool.  

As práticas dos profissionais de saúde em relação ao uso problemático de álcool ou 

outros problemas de saúde são orientadas por valores e moralidades, assim como as 

escolhas e prioridades em meio à rotina sobrecarregada de uma unidade de saúde da 

família do município do Rio de Janeiro. Ao falar de moralidades, eu me refiro aos 

conteúdos apresentados pelos interlocutores como justificativas para a forma como agem 
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no mundo, aos valores que estes acreditam ser importantes e que, por isso, orientam suas 

práticas e discursos. 

Ao utilizar o termo moralidades, devemos considerar que estas são constitutivas da 

experiências social e que toda ação humana está fundamentada em acepções morais, 

mesmo quando isso não está explícito. A discussão sobre a moral comumente é associada a 

uma perspectiva mais prescritiva ou normativa, ao ser considerado a proposta de 

responder, de forma universal, o que é bom, correto ou justo. Ao utilizar o termo no plural, 

enfatizo que as moralidades são variadas e podem ser descritas a partir de como os 

próprios indivíduos pensam as suas condutas, em determinados contextos. 

Neste trabalho, as moralidades não foram consideradas como dissociadas, mas sim 

intrincadas a outros domínios sociais, como o político, religioso e o econômico. Nos termos 

de Didier Fassin (2012), podemos nos referir a “economias morais”, como o “estudo da 

produção, circulação e apreciação de normas e valores, sensibilidades e sensações nas 

sociedades contemporâneas” (FASSIN, 2012, p. 10), ressaltando que as configurações 

morais combinam julgamentos e sentimentos opostos e até mesmo contraditórios. 

Escolhi analisar os dados produzidos a partir das perspectiva das moralidades ao 

considerar este um recorte que poderia contemplar e relacionar a multiplicidade de 

questões que foram identificadas nos discursos e práticas dos profissionais sobre uso de 

álcool. Esse tema é atravessado por ambiguidades e possibilita perspectivas variadas por 

serem muitos os usos de álcool que podem ser pensados e os limites que caracterizam o 

uso problemático não são claros.  

Eu busquei estranhar uma realidade que era, em vários aspectos, familiar para mim, 

o que reconheci como um desafio essencial dessa pesquisa (DA MATTA, 1974). A 

familiaridade a que me refiro está relacionada ao fato de a pesquisa ter sido realizada em 

uma unidade que já conhecia e por eu ser médico, com experiência prévia de atuação na 

ESF e ter trabalhado, após a especialização em psiquiatria, como apoiador das práticas de 

outros profissionais da atenção básica. Ou seja, foi desse lugar que passei a exercitar um 

estranhamento sistemático, que consistiu em deixar entre parênteses as decisões 

relacionadas à prática como médico. Ao mesmo tempo, essa familiaridade era apenas 

presumida, no sentido que eu não sabia de fato o que os interlocutores pensavam sobre as 

suas práticas. Afinal, o “familiar” nem sempre é “conhecido” (VELHO, 1987).  
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Ao longo do período de observação-participante, entrevistei nove profissionais que 

atuavam na unidade de saúde onde realizei a pesquisa. A seleção dos profissionais que 

convidei para essas entrevistas foi baseada nos seguintes critérios. Eu contemplei nas 

entrevistas as categorias profissionais da chamada equipe mínima da ESF, composta por: 

médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além 

desses, incluí o psiquiatra e a psicóloga que ofereciam apoio aos profissionais na atenção 

às situações compreendidas como problemas de saúde mental. Escolhi entrevistar dois 

profissionais de cada categoria, possibilitando um referencial comparativo entre eles. As 

exceções foram os profissionais de saúde mental – cada um deles era o único 

representante da sua categoria profissional - e os agentes comunitários de saúde (ACS). 

Ao longo da observação, os ACS foram os profissionais com quem tive mais contato: 

nos corredores, na sala de reuniões e nas visitas ao território. Assim, eu pude produzir mais 

dados a partir das interações com esses profissionais do que com os outros. O principal 

objetivo das entrevistas foi estabelecer uma maior interlocução com os profissionais a 

quem eu tinha menos acesso na observação. Dessa forma, escolhi entrevistar apenas uma 

ACS, que identifiquei, logo no início, como minha principal interlocutora, desde quando ela 

se ofereceu para me mostrar o território da unidade. 

Os agentes comunitários de saúde (ACS) são profissionais que residem na área de 

atuação da unidade e que fazem parte da comunidade atendida. Eles têm o papel de 

contribuir com seus saberes e práticas para que as ações desempenhadas pelas equipes da 

ESF possam ser mais amplas, para além do espaço físico da unidade e que possam 

contemplar as especificidades daquele território. O seu trabalho inclui o cadastramento 

das famílias, o mapeamento da área de atuação e as visitas domiciliares (BRASIL, 2009).  

 

A PESQUISA DE CAMPO: A UNIDADE DE SAÚDE E O TERRITÓRIO 

 O município do Rio de Janeiro está dividido em dez áreas programáticas (AP), que 

delimitam e descentralizam a administração do sistema municipal de saúde. (SMS, 2013). 

Esta pesquisa foi realizada em uma unidade da ESF localizada na área programática 1.0 (AP 

1.0). Essa AP abrange os bairros Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, 

Gamboa, Mangueira, Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, 

Saúde e Vasco da Gama. Neste trabalho, eu vou me referir a essa unidade como Unidade 

Bairro (UB). Os nomes adotados para os profissionais também são fictícios. 
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Escolhi essa unidade porque ela não era totalmente desconhecida para mim. Eu já 

conhecia o espaço físico e tive contato prévio e breve com alguns dos profissionais, 

incluindo a gerente Carolina, a enfermeira Rita, o médico responsável técnico Gilberto e 

outros profissionais. Além disso, eu já conhecia previamente o psiquiatra que atuava nessa 

unidade, Francisco, que foi meu colega na residência médica.  

A UB está localizada em um bairro no distrito Centro e Centro Histórico do 

município do Rio de Janeiro e tinha, na época da pesquisa, aproximadamente 27 mil 

usuários cadastrados. No período da pesquisa, a unidade apresentava sete equipes de 

saúde da família e, entre os profissionais que atuavam na unidade, incluíam-se: 10 

médicos, 7 enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem, 40 agentes comunitários de saúde, 1 

psicóloga, 1 psiquiatra, 1 assistente social, 2 dentistas, 3 auxiliares de saúde bucal, 1 

farmacêutico, 1 técnico de farmácia, 3 auxiliares administrativos.  

Ao entrar na unidade, há um saguão amplo e o acolhimento é feito pelos agentes 

comunitários, um de cada equipe, que se sentam cada um em frente a uma mesa, um ao 

lado do outro. O território atendido pela unidade é dividido em sete áreas e a atenção à 

saúde a cada uma dessas fica a cargo de uma das equipes. Essas áreas são ainda 

subdivididas em subáreas cada uma dessas é de responsabilidade de um ACS.  

No geral, o movimento na unidade era intenso e em ritmo acelerado, algumas 

pessoas ficavam em fila para aguardar o atendimento com o ACS de sua equipe e outras 

aguardavam em pé ou sentadas. Logo após as mesas de recepção, há um acesso para um 

corredor e diversas salas, incluindo os consultórios, salas de procedimentos e de cuidados 

da enfermagem, a sala do gerente da unidade e a sala dos agentes comunitários.  

Em um dos primeiros dias de pesquisa de campo, após entrar no corredor, no 

interior da unidade, cruzei profissionais de jaleco entrando e saindo das salas. Encontrei o 

Francisco, psiquiatra do NASF, que estava conversando com outros profissionais, entre eles 

a enfermeira Rita, responsável técnica. Após explicar brevemente sobre a minha pesquisa, 

Iolanda, uma agente comunitária, riu e afirmou que eu estava no “lugar certo”: “aqui tem 

mais boteco que casa”. E complementou: “bebem muito e usam droga também”. Em 

seguida, Iolanda perguntou se eu gostaria de acompanhá-la quando fosse “para a rua”, que 

me mostraria “o território” para que eu pudesse ver “com meus próprios olhos” se o que 

ela estava falando era ou não verdade. Ela citou o caso de uma puérpera que bebia e 
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fumava e falou que havia um “outro caso complicado relacionado ao uso de álcool”, com 

quem a equipe estava tendo dificuldades. 

Logo em seguida, ainda no corredor da unidade, a enfermeira Cecília, que eu 

também não conhecia até então, passou entre nós no corredor. A Iolanda me apresentou, 

falando a ela que eu estava fazendo uma pesquisa sobre álcool. Imediatamente, Cecília 

reagiu de maneira enfática: “falou com a pessoa errada, eu não bebo!”.  

Após o primeiro mês de observação realizada exclusivamente no interior da clínica, 

eu acompanhei algumas vezes os ACS em visitas pelo território atendido pela unidade. Em 

uma dessas vezes, enquanto caminhávamos pelas ruas, em alguns momentos, a ACS 

Iolanda assinalava “aqui é o foco”, referindo-se aos lugares onde as pessoas se encontram 

e habitualmente fazem uso de álcool e outras drogas. Ela apontava também lugares onde 

costuma ter “música alta”: “aqui eles colocam forró e ali funk...”, falava enquanto dançava 

brincando, “é tão alto que o corpo mexe junto com a música”. Outros estabelecimentos 

indicados por ela eram casas de prostituição e pontos de vendas de drogas. Eu relembrei à 

Iolanda o comentário que ela havia feito quando nos conhecemos, de que havia ali “mais 

boteco que casa”. Enquanto andávamos, ela comentou, após mostrar uma sequência de 

vários bares: “exagerei, Doutor?”.  

A ACS Madalena comentou que a “sua rua” não costumava ter “problema”. No 

caso, ela se referia à rua pela qual ficava responsável no trabalho como ACS. Pouco depois 

relembrou um caso de um paciente que fazia uso abusivo de álcool e procurava a unidade 

de frequência por problemas respiratórios. Eu perguntei à Madalena: “mas esses usuários 

que fazem uso de álcool não costumam procurar o posto?”. Ela respondeu que eles 

procuravam, sim, mas que eles costumavam ir à unidade por outros problemas de saúde, 

“nunca por causa do álcool” e que normalmente pediam ajuda depois de passarem a noite 

inteira fazendo uso de álcool ou outras drogas e, depois, sentiam-se mal fisicamente e 

solicitavam atestado médico.  

Em outra situação que Iolanda fez referência ao uso de álcool, foi quando vimos um 

homem deitado, apoiado com a mão na barra de proteção entre a rua e um “valão” de 

esgoto. Ela comentou que ele bebia muito e, por estar sempre bêbado, não reagiu quando 

tomaram sua casa e, desde então, estava vivendo em situação de rua. 

Ao passarmos por uma igreja, Iolanda comentou que achava que, naquele bairro, 

existiam mais bares do que igrejas. Em resposta, o ACS Vinicius fez um contraponto e 
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discordou dizendo que a sua avaliação era diferente. Ele achava que havia mais ou menos o 

mesmo número de bares e de igrejas e fez uma diferenciação entre estabelecimentos que 

são exclusivamente bares (aos quais se referiu como “bares mesmo”) e outros que vendem 

bebidas alcoólicas mas também outros produtos como refeições ou funcionam também 

como mercados.  

No seu empenho de contribuir com a minha pesquisa, Iolanda propôs que 

posássemos para algumas fotos em frente a um bar que estava fechado e com vários 

engradados de cerveja e garrafas vazias de cerveja e de cachaça. O que fizemos e ela 

parecia se divertir com a situação. Em seguida, entramos em um bar-restaurante, a 

atendente estava sentada em uma mesa e a Iolanda a apresentou como filha de uma outra 

ACS da UB. Convidou-a para tirar uma outra foto conosco, no interior do estabelecimento. 

Em outro dia, a ACS Iolanda falou sobre familiares que também têm problema com 

álcool e relatou suas preocupações com o filho que estava com uma doença que o fazia 

perder a visão progressivamente. Ela comentou que, por causas das nossas interações 

prévias, ela havia pensado mais sobre o tema do uso de álcool. Estava atentando mais para 

a quantidade de bares no bairro e aos hábitos das pessoas relacionados ao uso de álcool. 

Comentou que tinha percebido que a quantidade de bares e pessoas bebendo nas ruas era 

ainda maior do que pensava antes. 

 

USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL: INTERFACES DO CUIDADO E DO CONTROLE 

Na Estratégia Saúde da Família (ESF), as ações são orientadas para o indivíduo 

inserido na comunidade onde vive. A família é apontada como o centro da atenção ou 

cuidado à saúde, nesse espectro que vai do indivíduo à comunidade e deve assumir grande 

importância na compreensão dos problemas de saúde, em uma perspectiva relacional e 

das fases da vida nesse contexto.  

Nesta pesquisa, busquei olhar para essas mesmas dimensões - o indivíduo, a família 

e a comunidade – para analisar as moralidades que atravessam as práticas e discursos dos 

profissionais relacionados ao uso de álcool e que se apresentam muitas vezes em 

contradições identificadas nas interfaces entre o cuidado e o controle.  
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O Indivíduo 

O uso de álcool pode ser reconhecido como um problema relacionado ao controle 

do indivíduo sobre si mesmo, ou seja, de autocontrole. Essa concepção está diretamente 

relacionada a uma concepção de pessoa como indivíduo que deve controlar as suas ações e 

seus sentimentos e que isso seria essencial para a vida em sociedade. 

Podemos identificar essa perspectiva nas falas de alguns profissionais, como foi o 

caso do psiquiatra Francisco: “eu considero alcoolismo quando tem perda de controle e 

existe um consumo muito frequente da substância”. A enfermeira Cecília associou o 

problema a “perda de limite”. A psicóloga Bárbara referiu-se a “uso desenfreado”: 

“acho que pode ser problemático quando, diante de problemas da vida, alguém retoma um 

uso desenfreado”.  

A partir da década de 1930, a concepção médica do alcoolismo como doença 

começou a ser hegemônica. A ideia de descontrole, presente em descrições sobre os 

efeitos do uso de álcool desde pelo menos 2 mil anos atrás, caracteriza-se entre os 

aspectos principais dessa classificação (LEVINE, 1978). Nessa concepção, o problema está 

no indivíduo, caracterizando-se não apenas o descontrole episódico, mas a sua recorrência. 

Assim, algumas pessoas estariam mais predispostas a se descontrolarem e a passarem a 

fazer uso de álcool com maior frequência. 

As formas de entender e sentir as diferentes manifestações de fenômenos no corpo 

estão relacionas a variações nas noções de pessoa. O saber biomédico tem como enfoque 

o indivíduo, compreendido nos limites do seu organismo biológico e que compreende as 

suas ações e reações fisiológicas e psicológicas. Como oposição à noção de indivíduo, na 

noção de pessoa, o ser humano é aquele que se constitui nas relações e é socialmente 

determinado (DUARTE, 2003).  

Na pesquisa de campo, a fala da técnica de enfermagem Silvia apresenta uma outra 

forma de falar da perda de controle: “eles acabam perdendo a autonomia deles mesmos”. 

Nesse caso, a suposta redundância da frase reforça a ênfase da concepção de um problema 

de uma relação do indivíduo com ele mesmo 

Um outro termo que remete à ideia de desinibição e de transformação foi “perder a 

linha”, utilizada na fala da outra técnica de enfermagem entrevistada, Ana, ao ser 

perguntada sobre o que entendia por uso problemático de álcool: “é quando bebe demais, 
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perde a linha né? Faz coisas que você chega até a não reconhecer a pessoa. A pessoa se 

transforma, ela começa a brigar, falar alto. Uma transformação... Acho que é isso”. 

A enfermeira Cecília retomou a mesma discussão entre o enfoque do alcoolismo na 

própria substância ou relacionado a características individuais: “O problema não é o álcool, 

o problema é as pessoas serem descontroladas e aí a gente vê como um adoecimento.”  

Além da ideia de descontrole, o modelo do indivíduo moderno também pode ser 

associado ao desenvolvimento de um olhar mais voltado para a compreensão da 

subjetividade e das emoções, a partir da psicologia e da psicanálise (VELHO, 1987). Essa 

perspectiva integra também o componente moral da doença ou da “perturbação físico-

moral” (DUARTE, 1988). 

Alguns profissionais, ao caracterizarem o descontrole relacionado ao uso de álcool, 

também enunciaram aspectos associados a uma interpretação mais voltada para a 

subjetividade desses indivíduos que fazem uso problemático de álcool.  

A enfermeira Cecília referiu que as pessoas que fazem uso problemático de álcool 

“não conseguem parar” de beber porque usam o álcool como um “refúgio”. A psicóloga 

Bárbara associou o que referiu como “uso desenfreado” à seguinte situação: “alguém pega 

o álcool pra dizer ‘pelo menos eu tenho esse amparo, a vida tá foda e eu vou começar a 

beber’. Ele potencializa os momentos de sofrimento.” 

 

A Família 

O uso de álcool no contexto familiar e o papel da família no tratamento no caso de 

uso problemático também apresenta ambiguidades que se evidenciaram nas falas dos 

profissionais. 

 Os familiares podem desempenhar um papel nessa articulação com os ACS e os 

outros profissionais, contribuindo para que as pessoas não deixem de realizar tratamento 

quando identificado como necessário. Esse papel da família é muitas vezes estimulado, de 

acordo com o que observei e com as falas dos profissionais. 

Nos casos de uso problemático de álcool, os profissionais relatam ser comum o 

paciente não reconhecer que tem um problema e não querer iniciar o tratamento ou 

abandoná-lo depois de iniciado. Esses aspectos constituem a caracterização desse 

problema como “difícil”, como foi apresentado na seguinte fala da médica Beatriz:  
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Esse tratamento, sinceramente, eu acho muito complicado. Na verdade, a gente 
identifica o problema, mas eles não. Então, a maior dificuldade é você convencê-
lo de que ele precisa. (Beatriz) 

 

Os profissionais assinalam que essas questões somam-se às dificuldades 

encontradas no trabalho da unidade, como o excesso de demanda e a pouca 

disponibilidade de serviços especializados para encaminhamento quando necessário. Nesse 

contexto, atribui-se à família uma importância ainda maior para que o tratamento possa 

ser realizado, garantindo que o paciente compareça à unidade. A seguinte fala da médica 

Beatriz ilustra bem algumas questões apresentadas: 

 

Normalmente, eu chamo a família. Normalmente não, quase sempre, porque eu 
acho que sem o apoio da família é quase impossível, pelo menos hoje, 
acompanhar esse paciente de perto. Se você botar a família também responsável 
pelo cuidado, você vai falar ‘olha, você tem que vir com ele na consulta’, ‘você 
tem que vir...’. Estimular que o paciente venha porque se você depende só dele, 
ele vai vir uma vez e vai sumir, entendeu? (Beatriz) 

 

A família assume então um lugar de cuidado e responsabilidade que pode ser 

incentivado pelas práticas dos profissionais. O cenário mais comumente descrito é o da 

esposa que leva o marido alcoolista para a unidade. Em outras situações, a mãe que leva o 

filho. Essa dinâmica em que uma mulher que cuida leva o familiar faz uso problemático de 

álcool foi descrita por diferentes profissionais e assinala um papel na conformação da 

família que é incentivado pelos profissionais, como um recurso possível para que o 

tratamento seja realizado. 

Houve um episódio em que a ACS Tereza, com quem eu não tinha falado antes, 

aproximou-se de mim e perguntou sobre a minha pesquisa. Eu falei que era sobre uso 

problemático de álcool e ela comentou: “ah, então eu precisava trazer meu irmão pra falar 

com você”. Ela expôs que “alcoolismo” era “problema de família porque estraga a família 

toda” e que “tudo é questão da pessoa querer se tratar”. Ela complementou dizendo que 

esse problema do irmão era uma doença e, em seguida, ressaltou que faltava “força de 

vontade” para enfrentar esse “problema sem solução” é que isso afetava profundamente a 

família toda. 

Em uma fala breve, essa profissional contemplou que o uso problemático de álcool 

era um problema sem solução, uma doença e relacionado a “força de vontade”. De outro 

modo, alguns profissionais relataram o esforço de convencer os familiares de que o uso 
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problemático de álcool é uma doença e que eles deveriam trazer quem apresenta esse 

problema para atendimento e tratamento. 

Assim como à família é atribuído o papel de efetivar as práticas de saúde, algumas 

das principais consequências nocivas do uso de álcool são também identificadas na própria 

família. Nesse caso, diferente profissionais referiram-se à “dissolução” ou ao “transtorno 

familiar” atribuídos ao uso de álcool. Quanto a essa questão, os efeitos apontados no 

homem e na mulher são diferentes. 

No caso dos homens, de acordo com os profissionais, as consequências do uso de 

álcool são especialmente valorizadas quando afetam a sua capacidade para trabalhar, o 

que se associa ao seu papel de provedor na família. Quanto às mulheres, diferentes 

profissionais reconheceram que o uso de álcool por elas costuma ser mais escondido, 

porque há uma expectativa de que elas cumpram o seu papel na família, o de mães ou 

esposas, e existe um olhar mais crítico quando estão fazendo uso de álcool em lugar 

público. O uso problemático de álcool entre as mulheres é mais reconhecido quando afeta 

esses papéis que se espera que elas desempenhem na família. 

Essas questões ficam evidentes no relato da enfermeira Rita, que falou também de 

uma maior aceitação social em relação ao uso de álcool pelo homem: 

 

Nesses três anos que eu tô aqui, só quatro mulheres vieram acompanhadas por 
agentes de saúde identificadas como mulheres que excediam no consumo do 
álcool e sempre com um olhar muito de crítica que ela sendo mãe, ela sendo 
mulher, ela sendo provedora daquela casa, como se ela não pudesse ter, além de 
tudo, esse problema de saúde, de que ela não teria essa permissão. O homem, 
ele pode, ele tem esse direito de beber, ele pode parar no final de semana, ele 
pode parar durante a semana pra beber, ele tem, como se existisse, uma 
permissividade mesmo, masculina, com essa questão de gênero vinculada. (Rita)  

  

No relato do psiquiatra Francisco, evidencia-se a caracterização do uso 

problemático de álcool como um problema de saúde mais relacionado à família do que ao 

indivíduo: 

 

É um transtorno que mobiliza mais o arredor do que a subjetividade da pessoa 
em si. Ela acaba aceitando por conta do vínculo que tem com a família, mas era 
muito comum a família vir até a equipe de saúde da família pedir ajudar porque 
tinha algum familiar com problema de uso de álcool, abuso de uso de álcool. 
(Francisco) 
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Assim, a família participa do controle e do cuidado aos membros da família que 

fazem uso problemático de álcool e também sofre as consequências desse problema. Essas 

consequências compõem um dos principais aspectos considerados no diagnóstico do uso 

problemático.   

Por outro lado, alguns profissionais assinalaram que uma situação que consideram 

estar associada a mais problemas relacionados ao uso de álcool é a seguinte. Em muitas 

famílias, seus membros fazem uso de álcool entre si, há uma aceitação desse hábito e, 

nesse contexto, muitos jovens começam a beber por incentivo dos familiares. 

O médico Gilberto falou dessa aceitação entre os familiares em relação ao uso de 

álcool, mesmo pelos mais jovens. Ele se referiu a essa questão como “fatores hereditários”. 

Nesse caso, ele considerou que os profissionais da saúde têm o papel de: “mostrar porque 

ele começou a beber, por fatores hereditários, de acompanhar os pais quando eles iam 

beber e desde pequeno experimentavam o álcool”.  

Em uma fala semelhante, a ACS Iolanda fala da relação entre os pais e os filhos 

quanto ao uso de álcool: “(...) eu vejo muito isso, os pais bebem aí levam os filhos né, aí a 

criança já começa a aprender a beber também, tem quer ver, a maior farra aqui nesse 

Bairro.” (Iolanda) 

Velho (1987), em Individualismo e Cultura, abordou a questão do controle social 

sobre o comportamento dos indivíduos. Ele fala de uma realidade que considera como 

própria do Brasil, em que a legitimação da diversidade não é favorecida pelas estruturas de 

controle do Estado. Ele ressalta que, no nível do cotidiano e das histórias de vida, as 

normas e regras são determinadas pela família, que atualizam os “códigos de emoções”. 

Ele ressalta, assim, o caráter coercitivo e repressor da família. 

 

A Comunidade 

A Estratégia Saúde da Família tem a orientação da sua atenção voltada para a 

compreensão e intervenção nos problemas da comunidade. As práticas e discursos dos 

profissionais vão ao encontro, reforçando e criando tensões, dos mecanismos de controle 

que se produzem na comunidade onde as equipes atuam. 

Os papéis familiares são constantemente construídos a partir dessa relação com a 

organização comunitária. O olhar das outras pessoas e as possíveis críticas de vizinhos 

exercem um controle sobre os hábitos de uma forma geral e, mais especificamente, quanto 
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ao uso de álcool. Essa divisão relacional entre o espaço da casa e da rua produz diferentes 

moralidades que determinam as práticas sociais. 

Por exemplo, as repercussões na vida de um indivíduo em relação a estar 

trabalhando ou desempregado podem ser diferentes em relação à sua preocupação 

quanto ao papel desempenhado na família e os olhares de outras pessoas da comunidade. 

A relação do álcool com o trabalho é ambígua, percebida em diferentes direções: tanto em 

relação à pessoa que bebe de forma problemática e perde o trabalho por causa disso, 

quanto, no outro sentido, a pessoa que está desempregada e começar a beber ou passa a 

fazer um uso mais intenso de álcool.  

O médico Gilberto assinala que o uso de álcool pode: “afetar o relacionamento dos 

colegas do trabalho, do próprio trabalho do paciente, tornando até difícil a manutenção 

dos pacientes nesses empregos”. A enfermeira Cecília assinalou a relação entre o uso de 

álcool e absenteísmo como um sinal de gravidade do problema: “faltou emprego pra mim 

já é alerta máximo”. A técnica de enfermagem Silvia reconheceu que o uso de álcool pode 

ser associado à perda do emprego: “a pessoa começa a beber demais, até tem emprego, 

mas mexe nos reflexos, não consegue mais ter aquela responsabilidade, aí já é mais um 

fora do mercado, entendeu?”  

Silvia também apontou que o álcool pode servir como um “consolo” para quem está 

desempregado. Na percepção do médico Gilberto, a pessoa pode ainda beber “para 

manter as atividades do dia-a-dia”, o que o psiquiatra Francisco reconheceu como um uso 

do álcool como “automedicação”. 

A aceitação em relação ao homem que frequenta o bar pode variar de acordo com 

o cumprimento de seus papéis e ele pode ser incentivado a beber com os amigos, o que se 

relaciona diretamente com a sua forma de beber. A técnica de enfermagem Silvia falou da 

aceitação social do uso de álcool pelo homem em lugares públicos, contemplando que o 

controle se limita principalmente ao cumprimento do seu papel de trabalhador e 

comparou com a diferente condição da mulher. Nesse caso, Silvia assumiu que o seu 

próprio olhar em relação à mulher assume uma crítica mais rigorosa do que em relação aos 

homens. Ela assinalou ainda que, na atualidade, o controle exercido nas redes sociais da 

internet articula-se ao controle na “rua”: 
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Digamos assim, um exemplo, futebol, quarta-feira, jogo do Flamengo, a gente vê 
nos bares aí... Tudo cheio, os homens tão ali, entendeu? Com certeza, no outro 
dia, eles têm compromisso. Aqueles que conseguem se equilibrar, tudo bem. Mas 
ele tá ali, meio que ninguém fica preocupado. Mas fica uma mulher ali, já muda, 
já logo tem um comentário, logo tem alguém chamando ‘vai pra casa’, que a 
gente passa, pensa assim ‘vai pra casa, olha o horário, não é legal, seus filhos 
estão vendo, tão crescendo, você vai ser cobrada, você é o exemplo’, entendeu? 
(...) Hoje em dia, ainda mais com a rede social que tá aí, alguém tira uma foto, 
enfim... (Silvia) 

 

A mulher que bebe em lugares públicos pode receber críticas, comentários 

depreciativos e questionamentos em relação ao cuidado de seus filhos e ao seu papel 

como esposa. Essa situação pode levar com que ela prefira fazer uso de álcool de forma 

mais escondida, em casa, o que está diretamente relacionado ao sentimento de vergonha, 

e que pode inclusive fazer com que ela prefira não falar da questão nos atendimentos pela 

equipe de saúde. 

A enfermeira Cecília fala dessa questão da vergonha da mulher e do olhar para o 

fato de que elas, ao estarem bebendo, não estão cumprindo com a sua função de mãe, que 

deve ser realizada em tempo integral, e como o controle exercido no contexto da “rua” 

determina o seu comportamento: 

 

Eu vejo as mulheres se envolvendo menos em problemas com álcool do que os 
homens. Até pela questão de vergonha, até pela questão de quem vai se 
responsabilizar pelas crianças, entendeu? (...) Eu observo que a mulher tem 
muito estigma de ser mulher, de estar em casa, de não poder estar na rua, de 
passar vergonha. (Cecília)  

 

Existe também uma expectativa de que sejam cumpridas certas regras de conduta 

ao fazer uso de álcool. O descontrole, dependendo de como se manifesta, pode ser 

reprovado. O médico Gilberto assinalou que os indivíduos que, ao fazerem uso de álcool, 

apresentam comportamentos socialmente reprovados e perturbam a ordem estabelecida 

na comunidade, submetem-se ao risco de “comprometer a integridade física deles, em 

função dos atores do território não tolerarem os pacientes alcoolizados porque começam a 

criar ‘ruídos’ dentro dos territórios”.  

No caso do comportamento violento relacionado ao uso de álcool, quando acontece 

de forma que não seja evidente para outros membros da comunidade e se restrinja ao 

contexto domiciliar, pode não receber nenhuma interferência de outros membros da 

comunidade. No entanto, ao se tornar público, de conhecimento de outras pessoas, e 
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ameaçar determinada ordem estabelecida, pode ser repreendido e sofrer coerções. A ACS 

Iolanda abordou essa questão: 

 

Aqui, como é uma comunidade, então o homem não pode bater na mulher, 
mesmo ele tando drogado ou não, porque tem uma lei do mais forte que o 
próprio morador sabe que se ele bater, ele vai ser punido por aquilo que ele fez. 
Então eles não fazem. Se bate, se tem violência contra a mulher é muito bem 
escondido, mas existir, existe, entendeu? Existe. Eu conheço uma senhora que 
hoje sofre as consequências das pancadas que ela levou do marido enquanto ele 
tava vivo. Teve que a ‘lei do cão’ interferir e fazer o que não devia ter feito, mas 
fizeram, que foi matar o cara. Mas hoje a senhora é toda ruim de saúde por conta 
das pancadas que ela levou, muita coisa. (Iolanda) 

 

A enfermeira Cecília também falou dessa questão. Assim como ela pensou o 

descontrole como uma característica do indivíduo e não um problema próprio relacionado 

ao álcool consumido, ela também apontou que a violência não é causada pelo uso de 

álcool. No entanto, reconheceu que pode ser intensificada pelos efeitos dessa substância. 

Além disso, ela assinalou que normalmente os agentes dessa violência em casa são 

familiares próximos, como o marido, o pai ou o padrasto: 

 

(...) os homens envolvidos nos casos de violência doméstica que a gente pega 
aqui... É muito difícil de alcançá-los porque até pra gente alcançá-los e chegar 
nesse ponto é uma forma complicada porque a gente não sabe o que vai 
acontecer quando eles saírem daqui, né? Então fica muito delicado. Mas a 
maioria da violência contra a mulher aqui, se a gente for ver, é o marido, se for 
casada, ou então é o pai, o padrasto. Aí a gente pergunta: 
- Mas ele bebe? 
- Bebe... E quando ele bebe, piora... (Cecília) 

 

Assim, as práticas dos profissionais precisam, frequentemente, levar em 

consideração esse controle exercido por outros atores no território e as suas intervenções 

devem ser articuladas com esse contexto, o que muitas vezes dificulta a abordagem.  

DaMatta (1997) definiu a casa e a rua como categorias sociológicas de análise. Cada 

uma dessas seriam “entidades morais” que se definem a partir dos seus contrastes, como 

domínios culturais distintos, que podem despertar diferentes reações e emoções. Nesse 

sentido, ele pensa essas duas categorias para além dos seus espaços físicos, mas pelas 

relações e diferenciações que se estabelecem nesses diferentes contextos, nos quais se 

constituem visões de mundo ou éticas particulares.  
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Os papéis que se integram na casa, podem receber diferentes olhares e julgamentos 

na rua, onde as desigualdades são mais evidentes e há mais fragmentação dos lugares que 

cada pessoa ocupa. A casa ressalta a perspectiva da pessoa, que se estabelece de forma 

relacional. Nesse espaço, acontecem desentendimentos e brigas, os laços familiares 

intensificam as emoções e, ao mesmo tempo, há uma maior complementação daqueles 

que se reconhecem também como “irmãos”.  

Na rua, a noção que prevalece é a de indivíduo, os discursos são mais rígidos, outras 

disputas tomam a cena e a letra da lei pode ser aplicada de forma mais inflexível e de 

acordo com a distribuição desigual de poder, determinando exclusões e condenações. 

Como categorias que se interpenetram, os limites físicos desses espaços não são rígidos e 

as lógicas da casa e da rua atravessam as suas fronteiras geográficas e permitem a 

compreensão das relações. 

Como se identifica nos discursos dos profissionais, a comunidade atendida por eles, 

mesmo em meio a grandes cidades, assume muitas vezes uma organização própria, mais 

relacional e voltada para o coletivo, em que os papéis são ordenados de outras formas, 

além da legislação formal, e que o ângulo de vista assumido também é o da pessoa. 

Essa divisão estabelece uma lógica diferente para o uso problemático do álcool na 

rua e em casa. Os homens, com menos restrições, assumem seus hábitos relacionados ao 

álcool na rua do que as mulheres, que acabam se limitando mais ao espaço da casa.  

O uso problemático de álcool não é o mesmo, quando compreendido o código da 

casa, da família e, eu poderia adicionar como mais uma diferenciação, o código do serviço 

de saúde. Essas caracterizações se atravessam e se complementam. No caso desta 

pesquisa, como já foi falado, as descrições foram realizadas a partir dos olhares dos 

profissionais, nos seus espaços de trabalho. No entanto, as perspectivas profissionais são 

permeadas pelas moralidades que orientam suas vivências pessoais e vice-versa. 

Considerando as divisões entre esses espaços e a suas articulações, uma fala da 

enfermeira Rita assinalou que alguns profissionais consideravam que os problemas 

relacionados ao uso de álcool deveriam ser resolvidos no âmbito familiar e não achavam 

adequado interferir nessa dinâmica, justamente porque os profissionais de saúde exercem 

uma outra posição que disputa espaço com esses ordenamentos, o que foi reforçado pela 

ACS Iolanda. Assim, a postura dos profissionais variou entre ressaltar a importância da 

investigação ativa, como a médica Beatriz e o psiquiatra Francisco, e, em contraste, no caso 
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da ACS Iolanda e da técnica de enfermagem Silvia, assinalar que o mais adequado seria 

permitir que o próprio paciente expusesse o problema se considerasse necessário. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, busquei analisar as moralidades que atravessam as práticas e os 

discursos de profissionais de saúde de uma unidade da Estratégia Saúde da Família, após 

uma pesquisa de campo de cinco meses, que incluiu observação-participante e entrevistas 

semiestruturadas. Compreendi as interfaces entre o cuidado e controle a partir dos níveis 

individual, familiar e comunitário. 

Ao enfocar as moralidades, procurei construir uma compreensão dos valores e 

subjetividades que orientam os discursos e práticas dos profissionais de saúde. A proposta 

não foi analisar o conteúdo moral de tais discursos e práticas, uma vez que este é 

contextual e relacional, havendo sempre diferentes concepções em disputa. O termo 

moralidades foi então utilizado para pensar os diferentes valores mobilizados pelos 

interlocutores. 
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O CONSUMO DO CHOQUE-CHOQUE ENTRE PIAÇABEIROS: A INGESTÃO DE UMA BEBIDA À 
BASE DE GASOLINA E SEUS EFEITOS SOCIAIS EM BARCELOS-AM 

 
 

Elieyd Sousa de Menezes78 
 
Resumo 
Objetivo neste artigo refletir sobre os efeitos sociais da ingestão do “choque-choque”, uma bebida à base de 
gasolina, nos piaçabais em Barcelos-AM. Tais efeitos vão da construção de estigmas, até a relação entre 
dívida e trabalho,  doenças e cosmologias, entre os trabalhadores extrativistas da fibra da piaçaba. A 
produção e o consumo desta bebida são realizadas após as jornadas de trabalho, possibilitando outras formas 
de sociabilidades e alteração da consciência, contudo, seus efeitos no corpo, tem se mostrado em muitos 
casos, fatais. 
 
Palavras-chave: Piaçabeiros; Choque-choque; Sociabilidades; Estigmas. 

 

Introdução 

Desde 2007 quando estive pela primeira vez nos piaçabais em Barcelos-AM, a 

trabalho de campo, via garrafas pet com um líquido bifásico apoiadas no chão, em um 

canto qualquer do barracão79 da colocação80. Tempos depois, percebi que aquele líquido 

estava relacionado aos momentos de sociabilidade entre os trabalhadores daquela unidade 

de produção. 

O líquido que me refiro trata-se do “choque-choque”, termo onomatopeico que 

designa uma bebida produzida com água e gasolina. No rio Aracá é produzida e consumida 

pelos piaçabeiros, nas suas respectivas unidades de produção, ou seja, nos locais de 

extração e beneficiamento das fibras de piaçaba, conhecido por estes como “piaçabal”. Os 

piaçabais em questão se localizam há quilômetros da sede municipal de Barcelos, médio rio 

Negro, nas florestas amazônicas.  

Pelas distâncias percorridas do centro urbano, o comércio nas unidades de 

produção se configura da seguinte maneira: através de regatões, comerciantes ambulantes 

que percorrem os rios, trocando seus produtos industrializados pela produção dos 

piaçabeiros (as fibras de piaçaba – conhecida pela utilização nas vassouras) e não criam 

                                                      
78

 UFMA / PNCSA-UEA 
79

 Barraca feita de madeira coberta com palha que serve de moradia na unidade de produção nos meses que 
os trabalhadores extrativistas estão desempenhando suas atividades na floresta. 
80

 Compreende uma área na floresta limpa, onde o barracão é construído e todas as atividades domésticas e 
de beneficiamento das fibras são realizadas.  
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vínculo de qualquer natureza, ou através de patrões, comerciantes que trocam suas 

mercadorias industrializadas pela produção dos piaçabeiros, adiantam dinheiro e 

mercadorias e assim criam um vínculo de endividamento para com esses trabalhadores. 

Esses últimos são mais recorrentes. Há também a possibilidade dos piaçabeiros chegarem 

na sede municipal ou em comunidades ao longo dos rios e proceder a troca dos produtos 

com seus respectivos patrões. 

Dentre as mercadorias que esses comerciantes levam aos piaçabais, está a cachaça. 

Na ausência dessa bebida alcoólica mais convencional, os piaçabeiros começaram a 

produzir a sua própria, misturando gasolina à água, e denominando de “choque-choque”. A 

gasolina usada no transporte, como na locomoção dos seus motores rabetas, é subtraída 

para a ingestão. 

Neste artigo objetivo refletir sobre os efeitos sociais da ingestão do “choque-

choque” entre os piaçabeiros no rio Aracá em Barcelos-AM. Esses efeitos vão da 

construção de estigmas, do vínculo entre doenças e cosmologias, até a relação entre 

dívida, trabalho e bens entre os agentes sociais referidos aqui: os piaçabeiros e os patrões. 

 

A dívida, a imobilização da força de trabalho e o consumo de bebidas alcoólicas 

Considero os piaçabeiros enquanto uma identidade coletiva acionada a partir de um 

critério de competência/saber e ocupação econômica e pode ser referida às identidades 

étnicas. 

Há piaçabeiros que se autodefinem indígenas das etnias Tariano, Tukano, Baré, 

Baniwa, Arapaço e Yanomami, dentre outros, do mesmo modo há piaçabeiros não-

indígenas, agricultores, pescadores e artesãos que acionam estas identidades 

concomitantemente ou não.  

Essa identidade coletiva piaçabeiro, atualmente, é construída em um espaço de 

relações que se distingue entre aqueles que extraem as fibras da piaçaba, e conhecem todo 

o processo de extração a partir de uma série de conhecimentos tradicionais, que se 

autodefinem assim e têm sua força de trabalho expropriada por aqueles que comercializam 

essa produção, denominados de “patrões”.  

Os “patrões” são definidos da seguinte maneira em Barcelos: “patrãozinho” e 

“patrão exportador”. As designações “patrão” ou “patrãozinho” são atribuídas aos 

pequenos comerciantes, aqueles que adiantam as mercadorias e dinheiro aos 
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“piaçabeiros”, já as designações “patrão exportador” ou “empresário” são referidas aos 

comerciantes que adiantam mercadorias e dinheiro ao “patrãozinho” e exporta essa 

produção extrativista para outros estados.  

Os piaçabeiros estão organizados tanto em unidades familiares na cidade de 

Barcelos, quanto nas denominadas comunidades e/ou povoados e sítios ao longo dos rios, 

sobretudo, no médio rio Negro e seus afluentes. 

Percebi a dívida enquanto um elemento norteador nas relações entre patrões e 

fregueses pois esta não é somente um encargo monetário, ela determina quem pode 

trabalhar com quem, e impõe critérios como honra, respeito e lealdade.  

As reflexões de Graeber (2016) são oportunas para compreender a dívida enquanto 

uma questão de poder, aliás, sempre contextualizada em um determinado tempo e 

espaço, já que ao longo da história e das diversas sociedades ela pode ser compreendida 

de maneiras específicas.  

O autor enfatiza que com frequência as dívidas são contraídas sem o uso da moeda 

como nós a conhecemos, ou seja, aquelas feitas através do processo de cunhagem. Em 

Barcelos, considero as fibras da piaçaba como uma moeda naquele universo particular de 

relações. Isso porque os piaçabeiros compram e pagam mercadorias, contraem e pagam 

dívidas não com dinheiro, e sim com as fibras de piaçaba.  

Para Bourdieu (2005) as trocas nunca são reduzidas completamente a sua dimensão 

econômica, já que fatores não econômicos como a dádiva e a moral também estão 

inseridos nela.   

Pra Graeber (2016) a troca é um tipo de lógica moral que implica na igualdade em 

potencial, segundo o autor, ela tem a ver com equivalência, sendo um processo de mão 

dupla, em que cada lado dá tanto quanto recebe, entretanto, não é que exista tal 

equivalência, mas um processo constante de interação que tende à equivalência.  

Graeber (2016) afirma que as relações de patronagem surgem quando a ajuda 

mútua se transforma em desigualdade, no sentido do reconhecimento que não se pode 

pagar uma dívida. Para o autor, “as dádivas criam escravos” (Graeber, 2016, p. 155), pois 

supõe uma relação de “inferioridade” quando a dádiva não pode ser retribuída. Daí surge a 

dívida para o autor, quando o acordo entre os iguais deixa de ser “entre os iguais”, assim, 

durante o tempo em que a dívida permanece não paga, a lógica da hierarquia é mantida e 

não há reciprocidade. 
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A relação da troca com a dívida para Graeber (2016) é que a primeira cria a 

segunda, exceto quando for uma transação instantânea em dinheiro. Uma dívida, para o 

autor, é uma troca que ainda não foi concluída, quando a dívida é quitada, a igualdade 

entre as partes é restabelecida. A questão é, e quando uma parte dificulta que a outra 

quite? Exatamente para criar essa hierarquia e justificar a imobilização do outro?  

A patronagem, portanto, foi transformada em uma relação de dívidas (Graeber, 

2016).  A servidão por dívida reduziu as relações de compadrio e parentesco, por exemplo, 

em relações de propriedade.   

Relatos de viajantes naturalistas, missionários e militares no século XIX e XX pelo Rio 

Negro, como  Gurjão (1854), Costa (1909) e  Koch-Grumberg (1903-1905) já apontavam a 

relação de imobilização da força de trabalho de povos indígenas neste rio, sobretudo, com 

uso de violência física e distribuição de bebidas alcoólicas, como pode ser lido no relato do 

bispo Frederico Costa quando esteve no rio Negro em 1909: 

 
Alguns negociantes (brancos civilizados) chegam à maloca de rifle em punho, não 
pedem, exigem, e, quando não se lhes dá por bem o que querem, tiram a força. 
Matam os animais, roubam as provisões. São verdadeiros salteadores e muitas 
vezes... agarram e forçam as índias donzelas. Embriagam os pais e desonram as 
filhas. Viajam com um garrafão de cachaça debaixo da tolda da canoa, para ali 
atrair os incautos, homens e mulheres, e praticam ações que a pena recusa-se a 
descrever. (Costa, 1909, p. 58)  

 

Essa relação entre piaçabeiros e patrões é baseada numa dívida que imobiliza a 

força de trabalho do primeiro para com o segundo, situação já apontada por Menezes 

(2013), Peres (2006), Reis (2007). 

Atualmente, as bebidas alcoólicas, por um lado, são ingeridas em momentos de 

sociabilidades entre piaçabeiros e/ou piaçabeiros e patrões, em momentos de festas e no 

cotidiano após a jornada de trabalho, por outro, ela acaba sendo utilizada como 

instrumento de dominação. 

Isso porque ao consumirem o álcool e estando com a consciência alterada, os 

piaçabeiros compram ou encomendam mais mercadorias com o patrão, não se importando 

naquele momento, inclusive com o preço de tais produtos, como alimentos e demais 

suprimentos para a vida na floresta, como botas, lanternas, terçados, tabaco. 
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“Beber junto e fornecer bebidas e dinheiro” é uma das estratégias para “conquistar” 

o trabalhador extrativista, afirmou o Sr. EP81 durante entrevista realizada no trabalho de 

campo em 2017. “Conquistar”, nesse caso, implica em convencer o trabalhador a extrair as 

fibras para determinado comerciante. 

Outra situação escutada, foi a narrada pela Sra. V.M., cujo irmão não recebeu seu 

pagamento em dinheiro, e sim em cachaça, mesmo sem seu consentimento. O que o 

deixou mais imobilizado: 

Sra. VM: Meu irmão, uma vez, chegou aqui com 5 mil, 4 mil e esses 4 mil dele eu 
não sei o que foi que o patrão fez, o que eu soube, o patrão pegou, deixou uma 
caixa de 51 de baixo da rede dele, eu acho que essa caixa custou 4 mil eu acho, 
porque eu não vi comprar nada e ele subiu...  
Elieyd: Uma caixa de que?  
Sra. VM: 51... a cachaça... Uma caixa ele botou de baixo da rede dele e 4 mil ele 
tirou só naquela caixa, acho  que ele nem bebeu tudo os outros que carregaram 
dele, eu fiquei chateada um pouco por isso, quer dizer que ele tá aproveitando 
(...) nem sandália ele comprou... aí outro dia quando ele chegou ele estava sem 
roupa, só sei que eu arranjei por ali e mandei pro meu irmão e o dinheiro dele, eu 
acho que ele tem muito dinheiro na mão do homem, só que quando chegar aqui 
ele embriaga logo ele e aí pronto no outro dia “tu tomou tanto, gastou tanto, 
tanto” e ele coitado não sabe nem... 

 

A prática citada acima é narrada em outras situações. O Sr. BL, por exemplo, que 

trabalhou como “gerente” do patrão até a década de 1980, na função de alguém 

encarregado de lidar com os trabalhadores extrativistas, proceder à pesagem das fibras 

extraídas e realizar os pagamentos, apontou que na década de 1970 os patrões 

possibilitavam o acesso às bebidas alcoólicas, sobretudo em momentos de festividades, de 

modo que os trabalhadores consumissem mais e assim continuassem na relação de 

imobilização da força de trabalho. 

 

Sr. BL: Naquela época era liberada a bebida alcoólica, na década de 1970, eles 
(patrões) se valiam disso, quando o freguês tirava saldo, eles liberavam cachaça, 
era isso, era aquilo, e terminado o momento da festa, levava a conta para eles… 
então eles já estavam devendo de novo.  
Sr. PG: Quando o piaçabeiro já estava bêbado, o patrão vendia o litro da cachaça 
misturado com água, o cara já estava bêbado mesmo… Eu sei porque era eu 
quem colocava a água a pedido do patrão, nessa época eu já era gerente. Ele 
trazia a cachaça do Ceará. 

 

                                                      
81

 Optei por substituir os nomes reais por nomes fictícios compostos por duas letras aleatórias por se tratar 
de um campo de conflitos sociais. 
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Apesar disso, hoje, há unidades de produção no rio Aracá em que os comerciantes 

não levam bebidas alcoólicas, seja por motivos religiosos e serem membros de igrejas, seja 

por receio de alguma fiscalização do Estado. Quando levam, a quantidade do produto é 

limitada e os preços são elevados, o que não impede do trabalhador extrativista adquirir. 

Como podemos ler no diálogo abaixo: 

 

Sr. AB: Tem piaçabal que tem bebida, tem piaçabal que não tem.... 
Elieyd: tem patrão que leva?  
Sra. VM: Tem.  
Sr. AB: Alguma vez que ele leva, mas não leva muito não, leva uma caixa, só que 
leva muito é (...), eu nunca bebi lá não.  
Sra. VM:  Quando ela levava um litro de 51 sabe quanto ele vendia? Sr. AB: 30.  
Elieyd: R$ 30,00 um litro de 51?  
Sra.ML: Aqui na cidade de Barcelos no máximo é R$ 9,00.  
Sr. AB: É. Mas lá no piaçabal ele faz de R$ 30. 
 

Como os piaçabeiros permanecem meses nas suas respectivas unidades de 

produção, as bebidas destiladas levadas pelos patrões (quando estes levam), acabavam 

antes de terminarem a safra, o que acarretou na ideia de produzir uma bebida alcoólica 

que satisfaça suas necessidades, sobretudo, de alteração de consciência mais rápida. 

As bebidas alcoólicas, sobretudo as fermentadas, já faziam parte da vida dos povos 

indígenas, seu uso em contextos rituais possibilitava o reforço dos vínculos sociais 

(Langdon, 2005). Com a inserção das bebidas destiladas, os efeitos de alteração de 

consciência e esse espaço de sociabilidade sofre aceleração. 

Quando o patrão não leva as bebidas destiladas ou quando estas acabam, os 

piaçabeiros forjam um modo de beber, através de uma nova bebida: o choque-choque. 

 

A produção do choque-choque 

Pude acompanhar a produção do choque-choque em dois momentos, um em 2011 

e outro em 2017. Em 2011 o processo para o consumo da gasolina era feito através da 

seguinte maneira: Em uma garrafa de refrigerante vazia os piaçabeiros acrescentam água e 

gasolina; a garrafa é chacoalhada de modo que a água se mistura à gasolina; nesse 

movimento o óleo da gasolina se separa da água; é acrescentado areia; esta mistura é 

coada em um pano; o óleo ficará preso à areia e não será coado; a água juntamente com o 

álcool passará pelo filtro de areia. Depois disso, eles ingerem a substância. 
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Em 2017, eles misturavam a água e a gasolina em uma garrafa pet e a deixavam 

virada, com a tampa para baixo, gotejando a água com o álcool, o óleo ficava em cima e 

seria o último a sair do recipiente, suprimindo assim o uso de um pano utilizado como 

coador e a areia. 

Deram pra beber gasolina. Iam subindo com o irmão dele, quando chegou ali no 
Elesbão (uma comunidade), diz que acabou a cachaça, misturaram com gasolina, 
diz ele que tomou duas doses. Não sei se foi isso que prejudicou ele. E ele sente 
falta de ar. Aí eu calculo que a gasolina que fez isso. Olha o pessoal do senhor JH. 
me contou agora, ele passou seis dias lá, de esperar a piaçaba, eles levaram três 
horas de gasolina. Quando eles chegaram lá na colocação estavam todos bêbado. 
Aí o médico falou pra ele que daqui mais uns dias ele vai perder todos os 
fregueses, porque... né?! Gasolina! Acaba o pulmão! Aí acabou, cadê o ar?! 
Porque, aquilo evapora. E já deram pra beber gasolina agora. Ele mesmo me 
contou isso. Eu disse: “Meu filho conta pro médico!”. O finado SV. morreu com 
gasolina, ele foi tomar só uma dose. Quando aperta o pulmão não teve jeito, com 
uma semana ele morreu. Aquilo queima o pulmão. Evapora, é ácido. (Sr. MD. 
2011) 

 
Sra. ML: Eles tavam bebendo, sabe o que estavam bebendo daquela vez que eu 
fui lá, gasolina, eles bebem gasolina igual água.  
Sr. AB: Lá no piaçaba é difícil ficar com bebida, não tem não.  
Sra. VM: Meu irmão pra lá ele trabalha e eu não sei o que que acontece com 
dinheiro dele, que ele trabalha com M.O. ele né, tira saldo, o saldo dele se acaba, 
ele não tem nada, agora mesmo que esse aqui veio de lá que estava junto dele e 
agora deu pra beber gasolina. 

 

 De acordo com a ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ) da 

gasolina padrão, de 2002, assinada pela Petrobrás, os efeitos da ingestão e inalação da 

gasolina são: dor de cabeça, náuseas, tosse, tonteiras, perda de consciência, sensação de 

embriaguez, efeito narcótico, irritação das vias aéreas superiores, irritação de olhos, nariz e 

garganta, ressecamento. Quando especificamente ingerido, pode ser aspirado para os 

pulmões e provocar pneumonia química. 

De acordo com Neves “o beber é um ato social embebido no contexto de valores, 

atitudes, normas, modos de classificação do tempo e concepções de realidade, muito 

frequentemente implícitos nos comportamentos referentes (NEVES, 2004, p. 8). No caso 

dos piaçabeiros, a ingestão do choque-choque é realizada em momentos de sociabilidades 

após as jornadas de trabalho, onde estes agentes sociais compartilham piadas, histórias, 

quando tem um rádio, escutam músicas, dentre outras formas de descontração. 

As jornadas de trabalho dos piaçabeiros e as relações com os patrões foram 

consideradas pelo MPF e MPT em 2013 como análoga a de escravo, se justificando pela 
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caracterização da servidão por dívida, pelas condições degradantes de trabalho, pelas 

jornadas exaustivas e restrição no direito de se deslocar. 

Segundo Neves (2004) é oportuno levar em consideração os sistemas de crenças de 

quem faz uso das bebidas, sobretudo, no âmbito coletivo. 

 

Torna-se então evidente que as propriedades simbólicas atribuídas às bebidas 
produzem usos ritualísticos próprios. Seus atributos só podem ser entendidos 
pelo estudo dos sistemas de crenças criados em torno delas. Em consequência, o 
ato social de ingestão da bebida alcoólica não pode ser estudado sem que sejam 
levados em consideração os sistemas de crenças no controle do comportamento 
e da socialização. (NEVES, 2004, p. 9) 

 

Ao considerar o contexto histórico dessa relação entre povos indígenas e as bebidas 

destiladas, principalmente no contato referente à imobilização da força de trabalho e de 

outras violências, é visível a inserção estratégica desse artefato para a reprodução dessas 

relações.  

Uma das situações que considerei oportunas de transcrever aqui é a história do 

filho do Sr. MD. O rapaz, trabalhador extrativista das fibras de piaçaba, ingeriu gasolina na 

ausência de bebida alcoólica no piaçabal.  

O Sr. MD. aponta que seu filho não consegue mais realizar as práticas extrativistas 

da piaçaba, caça ou pesca devido sua condição física de não conseguir respirar, assim como 

os demais trabalhadores extrativistas que também estão consumindo gasolina.   

Neste sentido, estes piaçabeiros não conseguem extrair as fibras da piaçaba pelas 

dificuldades respiratórias e falta de força física, necessárias às atividades na mata. E, 

consequentemente, não conseguirão saldar as dívidas com o patrão, ficando mais 

imobilizados ainda. Alguém deverá quitar pra ele, seja um irmão, um filho e assim, toda a 

unidade familiar estará envolvida. 

Esses efeitos da gasolina são ressignificados, e esses sintomas físicos citados 

anteriormente, de acordo com a FISPQ são interpretados como algo sobrenatural. O Sr. 

MD. e sua família acredita que a doença de seu filho também se dá por conta de um 

encontro no piaçabal que ele teve com uma criatura desconhecida, interpretada por ele 

como “assombração”.  

 
Sr. MD: Quando ele foi sozinho, ele com a mulher dele lá no Curuduri, ele dormir 
numa paragem, aí ele viu um bicho. Desse bicho, assombrou ele, até hoje ele 
ficou assim. 
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Sra. NZ: Pois é, esse bicho que deve ter pegado a sombra dele. 
Sr. MD: É. Pegou a sombra dele. Ele conta tudinho. E quando ele conta, ele 
começa a contar ele começa a tremer assim. Dá aquele assombro nele. (...) 
Sra. ML: Quando ele tá deitado, a gente não pode chegar assim, chamar ele 
cutucando. A gente chama ele assim, ele se assusta.  
Sr. MD: E o Sr. Erpídio viu, diz ele que estava muito forte, ia levando mesmo. A 
mulher conta tudinho. Ele foi atirando no bicho, ele pensou que era onça sabe, 
quando ele focou assim, aí no vulto, que ele foi focar ele viu assim, um olho deste 
tamanho. Diz ele, era uma pessoa e tinha um olho no meio da testa. E quando ele 
disse aquilo... eu já tive esse assombro antigamente, eu com meu finado irmão. 
Esse que é o marido da Guri. Eu não vi, mas o finado meu irmão viu. Chico, nunca 
tive medo na minha vida como dessa vez. A canoa que nós andava era seis metro, 
tremia assim com a gente. Meu irmão perdeu a fala uns vinte minutos. Só ele que 
viu. Esse tal bicho mesmo que ele viu. Ele disse que só tinha um olho no meio da 
testa. Desde lá que ele ficou assim. Eu acho que assombrou ele. Eu calculo que é 
isso. Ele não pode andar no mato. Às vezes ele entra no mato e vê qualquer coisa 
ele fica assombrado assim, ele não anda no mato não, ele tem medo. Antes ele 
caçava, trabalhava... é assim que ele vive. Por isso que ele não pode sair. Diz ele 
que tudo é assombro pra ele. 

 

O Sr. MD. aponta que seu filho atirou com arma de fogo no “bicho visagento”, pois 

acreditava que se tratava de uma onça. Como consequência, ele foi “assombrado” e seus 

problemas de saúde podem se dar por este motivo. 

Eduardo Galvão (1955, p. 135) quando realiza um estudo sobre a vida religiosa de 

uma comunidade na Amazônia, afirma que o assombrado de bicho, perda da sombra ou de 

alma, roubada pela ação de um sobrenatural se fazem presentes na vida cotidiana dos 

moradores de Itá. A designação “assombrado” para Galvão: 

 
Tem aqui um significado local, exprime o fato do indivíduo perder a sombra que 
lhe é roubada por uma dessas criaturas da mata. A perda da sombra tem um 
sentido de perder a alma. A consequência é a loucura”. (GALVÃO, 1955, p. 102) 

 
O filho do Sr. MD estaria “sem a sombra” por isso ele não tinha forças para 

trabalhar e se assustava com qualquer ruído que fosse. No final da entrevista, porém, o Sr. 

MD. aponta uma dúvida: a ingestão de gasolina teria contribuído para a “assombração” 

perseguir seu filho? 

Quando apareceu essa doença, não sei se é isso não, deram pra beber gasolina. 
Iam subindo com o irmão dele, quando chegou ali no Elesbão, diz que acabou a 
cachaça, misturaram com gasolina, diz ele que tomou duas doses. Não sei se foi 
isso que prejudicou ele. 
Eu calculo que foi isso. Desde lá que ele começou. Quando ele bebia não era 
assim, quando ele bebia (bebidas alcoólicas) que ele ficava bom ele ia trabalhar. 
Chegava passar um mês, dois meses, chegava aqui e ia beber de novo. Agora só 
que ele não parava de beber, mas quando ele ficava bom ficava né?! Agora não. 
Não pode trabalhar, não pode carregar um peso que dá uma canseira. É porque 
basta dizer, deve ter ofendido o pulmão dele. Que aquilo “Deus o livre” aquilo é 
um veneno. 
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Conforme aponta do depoimento acima, o Sr. MD. assinalou que os dois 

acontecimentos: a ingestão da gasolina e a “assombração” que aflige seu filho se deram ao 

mesmo tempo. Desse modo, pela dúvida, seu filho iria se consultar tanto com um médico, 

quanto com um rezador. 

 

Os efeitos sociais nos piaçabais do choque-choque e outras bebidas 

Como apontado, o uso do choque-choque no corpo traz implicações sérias à saúde 

desses trabalhadores extrativistas. Para além disso, foram registradas fatalidades e os 

efeitos sociais, como a construção de estigmas. 

Para Goffman (1963) o estigma é utilizado como um efeito de descrédito, defeito, 

fraqueza e até desvantagem para estereotipar indivíduos em uma determinada sociedade. 

O autor menciona ainda que o “estigma” é usado como um atributo depreciativo 

construído como uma linguagem de relações. 

Por outro lado, Bourdieu aponta o estigma como uma categoria do senso comum, 

que está inserida em um campo de relações sociais de poder e legitimação de identidades 

sociais. Para o autor, “quando os dominados nas relações de forças simbólicas entram na 

luta em estado isolado, não tem outra escolha a não ser a da aceitação da definição 

dominante da sua identidade” (Bourdieu, 2002, p.124). 

O estigma dos piaçabeiros como “bêbados” é disseminada pelo município de 

Barcelos. Há, inclusive, uma diferenciação entre “bom piaçabeiro” e “mau piaçabeiro”, o 

que distingue essas duas categorias é quem deve menos, ou quem salda a dívida, quem 

consegue comprar bens materiais como um telhado para sua casa, uma canoa, um motor 

rabeta para locomoção é o “bom piaçabeiro”, todavia, quem sempre fica endividado e 

gasta todo o seu saldo em bebidas e não consegue comprar nenhum bem material, é 

considerado o “mau piaçabeiro”.  

Langdon (2005, p. 1) afirma que “o ato de beber se distancia das formas 

tradicionais, trazendo prejuízos individuais e coletivos. O abuso do álcool reforça o estigma 

de ser índio no Brasil”. 

No diálogo abaixo, o Sr. RL, que é filho do patrão de piaçaba e casado com filha de 

piaçabeiro, afirma que há piaçabeiros que preferem remar por dias para a locomoção e 

beber a gasolina, do que não bebê-la e utilizá-la para a sua própria finalidade. E assim os 

estigmas vão se reforçando. 
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Sr. RL: E também tem isso aqui, aí tem vários patrão, aí tem patrão que não leva  
bebida por causa disso mesmo, aí tem outros que sabem que os piaçabeiros são 
forte e leva bebida, a piaçaba que eles tiverem, trocam por bebida.  
Elieyd: Passou um regatão ele...  
Sr. RL:  O regatão ele compra tudo...  
Elieyd: Aí pra trocar por bebida.  
Sr. RL:  Trocar por bebida, gasolina... Eles preferem remar, eles tem motorzinho 
assim, rabetinha, prefere tirar a gasolina pra beber e vão remando no outro dia. É 
real isso. É porque ele gosta muito. Aí eles trabalham bem no piaçabal, tem uns 
que tira assim R$ 1.000,00 até R$ 5.000,00 eles tiram, aí chega em Barcelos em 
um dia, uma noite eles acabam com dinheiro. 

 

A Sra. GN. artesã de vassouras de piaçaba aponta a sua visão sobre os trabalhadores 

extrativistas desta fibra, a partir de um ponto que leva em consideração os estigmas: 

 
GN: Às vezes as pessoas aqui não valorizam o seu trabalho e porque a maioria dos 
piaçabeiros no interior são muito alcoólatra, quando eles vêm para a cidade ele 
só vem beber cachaça. 
 

Presenciei uma situação onde num povoado indígena todos os homens estavam 

bêbados. A matriarca da comunidade justificou dizendo que no dia anterior houve uma 

festa de aniversário. E que alguns rapazes da comunidade havia chegado da cidade 

trazendo bebidas alcoólicas, como aguardente de cana. 

Já na cidade de Barcelos, em julho de 2011, presenciei outra situação, quando 

encontrei na praça de Barcelos um dos piaçabeiros indígena da etnia baré que conheci no 

piaçabal do rio Curuduri em 2007 e reencontrei em 2011 em outra colocação como 

assistente do patrão. 

Este trabalhador extrativista não conseguia ficar de pé, e estava com uma garrafa 

de uma bebida destilada na mão. Havia um dia que tinha chegado do “piaçabal”. No outro 

dia, encontrei sua irmã, artesã e indígena baré que conheci na ocasião de um trabalho de 

campo no ano de 2007. Ela me contou que o seu irmão estava dependente do álcool e tudo 

o que recebia de pagamento gastava em bebidas alcoólicas. E reclamara que ele não 

ajudava nas despesas da casa em que eles moravam. 

A senhora OS. conta abaixo sobre a relação de seu falecido marido com o álcool, ele 

mesmo doente consumia bebidas alcoólicas, sua morte, entretanto, não é explicada pelo 

uso do álcool e sim pela “complicação do remédio”: 

 
 
O meu marido, além da perna ele sofria muito de nervosismo, e também bebia 
demais, antes dele morrer ele sentia muitas dores, eu acho que foi complicação 
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de remédio. Ele comprou um remédio e estava tomando esse remédio aqui, nós 
viemos pegar as meninas que estavam estudando, a gente morava em canoa aí 
na beira, e como ele gostava demais da bebida, então ele parou de beber numa 
tarde que nem agora, na manhã do outro dia ele não continuou mais tomando 
remédio, e foi beber. Ele Anoiteceu bêbado.  

 

Outros efeitos sociais do consumo de choque-choque e de bebidas alcoólicas nos 

piaçabais, nas paragens (lugar de parada ao longo dos rios), nos povoados ou na cidade são 

as brigas entre os próprios trabalhadores extrativistas, ou entre os trabalhadores 

extrativistas e os assistentes do “patrão”. Como nos aponta o Sr. JC, piaçabeiro. 

 

Elieyd:E tu presenciou alguma briga nos piaçabais? 
Sr. JC: Só uma vez, dois cunhados meu mesmo, meu cunhado com outro cunhado 
dele. Bebida mesmo negócio querendo ser mais que o outro então começaram a 
discutir, então começaram a brigar. 

 

O consumo do choque-choque tem ocasionado debilidades entre os piaçabeiros, 

como falta de ar, de força física, alucinações e a curto prazo, óbitos. Em uma condição 

debilitada este trabalhador extrativista não consegue saldar sua dívida e fica imobilizado. 

Em caso de morte, era comum que algum membro da família quitasse essa dívida, 

portanto, envolvendo a unidade familiar. 

A ingestão de álcool nos piaçabais vem sendo realizada de forma recreativa entre os 

piaçabeiros, após a jornada de trabalho, ou durante a viagem para a unidade de produção 

ou para as suas casas, seja em algum povoado ao longo dos rios ou na cidade. Entretanto, 

com a ausência das bebidas destiladas, o uso da gasolina diluída em água tem se 

evidenciado. 

O consumo do choque-choque, portanto, tem reforçado os estigmas desses 

trabalhadores extrativistas, bem como mobilizado as unidades familiares desses agentes. 

Em algumas situações elencadas, as explicações para as doenças que aparecem no corpo 

de quem a consome se dá pelas transgressões de alguma regra social estabelecida no 

âmbito dessa comunidade e fortalecida pelas suas cosmologias, e não pela ingestão da 

gasolina em si. 
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PRÁTICAS DE  ALCOOLIZAÇÃO ENTRE OS TREMEMBÉ  DO CEARÁ: UMA ANÁLISE DE  SEUS 
SIGNIFICADOS ÉTNICOS, RELIGIOSOS E EXISTENCIAIS 

 
Marcos Luciano Lopes Messeder82 

 
Resumo 
Este trabalho propõe uma análise sobre os significados das práticas de  alcoolização a partir das modulações 
de uso dos Tremembé, etnia habitante do litoral do Ceará. À luz da trama etnográfica  e das narrativas 
colhidas examinamos  os significados étnico e religioso  dos rituais. Propomo-nos também interpretar alguns 
dramas étnico existenciais expressos através de situações de embriaguez. O objetivo é demonstrar que o uso 
de substâncias psicoativas é sempre um processo e uma experiência de composição de si e do mundo. 
 
Palavras-chave: Práticas de alcoolização; Etnicidade; Dilemas políticos e existenciais. 

 

O trabalho que propomos analisa alguns extratos de nossa tese de doutorado83 

sobre práticas de alcoolização de uma população indígena do Nordeste do Brasil. O 

empreendimento etnográfico foi tentar compreender tais práticas e os significados 

simbólicos dos quais se revestem como reveladoras dos dilemas e sentidos sociais e 

subjetivos da etnicidade entre os Tremembé. Postulamos que as situações de comunhão 

ou conflito são tributárias das modulações de uso e suas interpretações em termos de 

posição e condição das pessoas nos contextos de alcoolização. Neste sentido, 

procuraremos, em um primeiro momento, apresentar o quadro básico da pesquisa e o 

contexto social e político. Em seguida, apresentaremos breves descrições e interpretações 

de rituais e entrevistas que permitem apreciar este movimento de oscilação entre 

processos de afirmação positiva da identidade étnica e dilemas sociais e existenciais.  

A pesquisa trata de uma realidade onde uma população historicamente 

estigmatizada e folclorizada se encontra, depois de algumas décadas, em pleno processo 

de reconstrução política e cultural. Ao centro deste processo se coloca um ritual de 

consumo de uma bebida fermentada tradicional, chamada mocororó, feita a partir do suco 

do caju. Alguns fragmentos simbólicos a propósito do imaginário religioso de um culto de 

possessão nos colocaram a questão do lugar do índio e da bebida neste contexto. Na 

Umbanda existe um conjunto bastante vasto de entidades espirituais, representando o 
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universo africano, indígena e mestiço do Brasil. O fato interessante é que algumas destas 

entidades ingerem álcool e se incorporam, às vezes já embriagadas. 

Tal fato conduziu-nos a procurar uma articulação entre o imaginário religioso e as 

práticas rituais de alcoolização entre os índios. Ademais o ritual Tremembé, o Torém84, 

sempre foi percebido como um ritual lúdico. Outras populações indígenas do Nordeste, 

enfrentando as mesmas questões de afirmação e legitimidade cultural têm em seus rituais 

religiosos uma fonte fundamental de elaboração simbólica. Era evidente, em função dos 

contatos com essas populações e por outras razões, que os Tremembé tenderiam a 

sacralizar seu ritual. Ao lado disso existe a alcoolização cotidiana ligada às atividades 

profissionais, particularmente a pesca, mas também a agricultura. Nós partimos à procura 

das significações do beber e das bebidas, articulando todas essas dimensões : étnica, social, 

religiosa e existencial. A idéia de base é que todas estas práticas e crenças fazem parte de 

um exercício de composição de si, tanto no plano coletivo que subjetivo.  

 Os Tremembé habitam a costa noroeste do Estado do Ceará e são reconhecidos 

oficialmente como população indígena pelo Estado brasileiro, têm um território 

identificado, mas não ainda demarcado, tendo em vista contestações de ocupantes. Todo 

conflito está aí, no reconhecimento social e cultural da existência atual dos Tremembé. Um 

quadro ambíguo e tenso organiza a vida social e política local. Esta população vive 

espalhada em várias localidades do município de Itarema, situado à cerca de 260 km da 

capital do Estado, Fortaleza. Uma parte considerável das famílias identificadas como sendo 

Tremembé habitam não muito distante do distrito de Almofala e seus entornos. Almofala, 

digamos de passagem, é onde se situa a igreja construída no século XVIII como marco da 

missão religiosa que catequizou os Tremembé. A dispersão e fragmentação atual resultam 

de um longo processo histórico feito de oscilações, opressões políticas e ambigüidades 

sociais e culturais.  

                                                      
84
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dos cantos que ele mesmo entoa e todos acompanham. A dança segue o sentido anti-horário, salvo durante a 
execução de um canto específico que fazem os dançarinos rodarem na direção contrária, somente o tempo 
de um verso. Existe uma pausa para beber o mocororó, geralmente após seis canções, indicada por uma 
canção particular. 
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O movimento que se realiza do desprezo social e cultural ao reconhecimento 

viabiliza todo um conjunto de reelaborações, dentre as quais a significação das bebidas e 

da embriaguez. Neste contexto marginalidade e alteridade são componentes fundamentais 

da trama de consumo. Quais são as assimilações simbólicas possíveis das experiências de 

alcoolização neste quadro ? Véronique Nahoum-Grappe (1991) nos ensina que a alteração 

na percepção de si reorientaria um investimento da presença no mundo, novos sentidos 

podem ser propostos para experiências culturais conhecidas. Desta forma um ritual de 

alcoolização coletiva em um contexto de forte discriminação pode se tornar uma rica fonte 

de ressignificação da experiência étnica e da reflexividade (Turner, 1985) que acompanha 

estes dramas.  

A empresa etnográfica centrou-se sobre uma abordagem de circulação espacial e de 

experimentação das temporalidades das sessões de alcoolização. As entrevistas seguiram 

roteiros flexíveis, buscando deixar as pessoas à vontade para falar do que consideravam 

importante nas suas experiências com as bebidas alcoólicas, com a indianidade85, a 

religiosidade e outros aspectos explorados pela pesquisa. O tema da alcoolização é 

particularmente sensível, dependendo da relação do sujeito com o consumo e a visão 

social construída sobre suas práticas. Assim, assumimos sempre uma postura de 

aproximação cuidadosa e ao mesmo tempo informal, sem qualquer vestígio de moralismos 

ou julgamentos o que propiciou a possibilidade de obter registros de pessoas embriagadas. 

Nós chegamos desta maneira a questão do lugar das substâncias de modificação de 

consciência. A abordagem proposta por Véronique Nahoum-Grappe (op. cit.) nos inspira a 

tentar compreender a alcoolização como uma trama simbólica cujas significações se 

encontram na construção de um sentido existencial. Quando Gilberto Velho (1998) analisa 

o consumo de drogas entre a classe média intelectualizada do Rio de Janeiro, ele o inscreve 

como uma tessitura quase filosófica da vida social e individual. Pode parecer problemático 

procurar uma comparação entre o quadro social do mundo rural onde se inserem os 

personagens do nosso estudo, ou seja, uma comunidade étnica vivendo a margem da 

modernidade com os sujeitos estudados pelo referido autor, inseridos e conscientes desta 

                                                      
85

 A noção de indianidade evoca a incorporação de uma adesão sentimental, uma espécie de ethos, no 
sentido de Bateson, a uma identidade pan-indígena difusa e associada a uma cosmologia genérica de vínculo 
com a natureza e defesa de tradições indígenas com conteúdos variados. 
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inserção em um mundo balizado por uma orientação individualista. Mas neste outro 

mundo, onde habitam os Tremembé, a subjetividade dos sujeitos está em xeque pela 

oscilação entre relações arcaicas de poder e novos sentidos que estão sendo instaurados 

com a reapropriação da memória étnica local.  

Esta situação de crise e oscilação social e cultural vivida pelo conjunto da população 

local, mas que toca mais particularmente as pessoas reivindicando a transformação de seus 

status, seja como membros de uma coletividade seja como pessoa, nos parece ser o nó da 

pesquisa. A noção de drama intervém aqui, inspirada pelos interacionistas como Erving 

Goffman (1975) e Howard Becker (1966), com o aporte mais recente de Victor Turner (op. 

cit.), como instrumento de clarificação do processo reflexivo engendrado por essas 

transformações. A reorientação do sentido de si se faz em uma experiência culturalmente 

dinâmica. De uma posição marginal e folclórica os índios passaram a outra, ainda não 

completamente consolidada, de uma coletividade específica, portadora de direitos e 

sentidos próprios de existencia. O movimento que se realiza do desprezo social e cultural 

ao reconhecimento étnico viabiliza um conjunto de reelaborações, entre as quais a 

significação da relação com a bebida e a embriaguez.  

Nós realizamos entrevistas com pessoas alcoolizadas, mas elas já se encontravam 

neste estado antes da entrevista. A associação entre espaço e tempo no contexto de uma 

etnografia sobre a alcoolização se revelou especialmente importante, na medida em que o 

cenário86 orientava as possibilidades de liberação da palavra, seus conteúdos e as 

emoções. A temporalidade dependia das situações, cujas modulações eram sempre 

emocionais e simbólicas. O Torém ideal, por exemplo, é aquele que atravessa a noite e 

chega até o amanhecer, a temporalidade é ditada por um simbolismo de uma batalha 

contra a fadiga, que o mocororó, as danças e os cantos permitem exorcizar. O papel do 

fermentado aí é notável, em função de suas propriedades tonificantes87.  

                                                      
86

 Aqui é importante notar que o cenário da alcoolização assume um papel as vezes determinante nas 
disposições comportamentais e discursivas dos atores. Os ambientes de alcoolização marcados pela 
coloração étnica, localidades e habitações dos índios, orientavam os comportamentos e os discursos no 
sentido de salientar a tradição e as lutas coletivas.   
87

 Para uma análise das propriedades das bebidas alcóolicas, particularmente o mocororó, e dos efeitos e 
percepções sentidos pelos bebedores sugerimos a consulta ao quarto capítulo de nossa tese, Messeder 
(2004). 
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Iniciemos, pois os relatos de algumas situações etnográficas em torno do consumo 

do fermentado e orientadas pela circulação na rede interativa formada por pessoas 

vinculadas ao movimento étnico Tremembé. Fizemos algumas caminhadas pelo território, 

visitando localidades indígenas, acompanhando eventos estratégicos, e, geralmente, nestas 

ocasiões éramos guiados por líderes indígenas.  Estas caminhadas produziam uma série de 

ensinamentos. De início a memória do território e ainda mais importante uma exibição das 

práticas de visitas e de encontros durante o período do caju. Durante alguns percursos nós 

bebemos mocororó, parando nas casas das famílias indígenas. Em certo momento no diário 

de campo eu88 nomeio esta experiência de “romaria alcoolizante”.  

A realização de um Torém, na localidade da Passagem Rasa, foi inspiradora desta 

expressão referida acima. O ritual seria o coroamento de uma reunião política para 

apresentar os planos da associação indígena presidida pelo cacique. Nós visitamos várias 

famílias pela manhã, seguindo uma comitiva de líderes que convidava para a reunião 

política da tarde e para o ritual à noite. Em quase todas as casas fomos convidados a beber 

o fermentado. O diálogo se desenrolava durante estas sessões evocando a memória89 do 

uso do mocororó, as práticas dos mais velhos e alguns personagens emblemáticos que 

atravessavam o período de coleta do caju, consumindo todos os dias o garrote. Estas 

evocações memoriais se faziam em parte pelo diálogo que a nossa presença engendrava, 

propondo uma pesquisa sobre a bebida e suas práticas de consumo. Mas este aspecto se 

associava também a uma pragmática étnica, no sentido de mostrar ao pesquisador a 

existência de tradições90. Por outro lado, ou articulado a todos os lados, cremos que a 

                                                      
88

 Faço notar aqui uma oscilação no uso da primeira pessoa do singular e do plural. Na tese discuto esta 
opção, que analiso como uma forma de lidar com o que chamo de “esquizofrenia flutuante” que marca o 
exercício etnográfico. O nós predomina em todo o texto, utilizamos o eu a cada vez que o contexto solicita 
um sentido mais pessoal. 
89

 Nós devemos assinalar certa associação com a descrição etnográfica de Eric Jolly, antropólogo francês, no 
quadro de um dos seminários, em janeiro de 2003, do laboratório de pesquisa ao qual estávamos vinculados. 
Nesta ocasião ele relatou que os griots Dogons reativam suas memórias, no contexto das visitas rituais as 
aldeias, bebendo cerveja tradicional. Desta forma, a máxima « beber para esquecer » encontra, entre os 
Dogons e os Tremembé, sua inversão, “beber para lembrar”.  
90

 O diálogo com os pesquisadores entre os índios do Nordeste assume certas particularidades. É evidente 
que todos os grupos sociais em contato com cientistas sociais têm tendencia a produzir uma imagem 
idealizada de si mesmos (cf. Gerald Berreman, 1975). Mas as populações indígenas do Nordeste, 
estigmatizadas pelos séculos de interação com o « mundo dos brancos » e tendo perdido a maioria dos signos 
visíveis de diferenciação, tendem a valorizar, especialemente, os encontros com os pesquisadores. Nós 
funcionamos como legitimadores da existência de suas particularidades históricas, sociais e culturais.  



191 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

reunião em torno do mocororó ajudava a forjar estes efeitos de rememoração. Transcrevo 

agora uma passagem da tese que reflete sobre os efeitos emocionais da participação, este 

pólo do oxímoro (a observação particpante) da nossa disciplina, como lhe nomeia 

Crapanzano (1991).  

Circulando com eles de casa em casa, partilhando o mocororó, as conversas, os 

risos, as tensões, as emoções, eu senti uma ligação sutil, mas fortemente emocional que 

me vinculava a eles enquanto depositários de um sentido próprio da existência. Beber o 

mocororó e seus efeitos fisiológicos, sensação de força, bem estar e vitalidade se 

conjugavam com os efeitos emocionais da comunhão coletiva. O beber junto é um ato de 

inclusão, como salientaram todos os antropólogos que se dedicaram à questão (Mary 

Douglas, 1987; Carmen Bernand, 2000, Jean-Pierre Castelain, 1989; Eduardo Menendez, 

1991, entre vários outros). Esta inclusão é partilha emocional de uma temporalidade 

particular, aquela de um momento de jubilação coletiva onde a “communitas” tal qual a 

define Turner (1974) se realiza. Mas sabemos também que a experimentação da 

alcoolização porta em si a possibilidade de ruptura e de tensão, então o que pode oscilar, 

para um lado ou para o outro, é justamente a significação partilhada pelos participantes. 

O Torém Tremembé foi visto ao longo do século XX como uma relíquia folclórica de um 

passado indígena sem retorno (Florival Seraine, 1955). Nos últimos anos, o ritual tornou-se 

um elemento chave no processo de distinção étnica dos Tremembé e foi apreendido como 

signo diacrítico na construção da organização política do grupo (Carlos G. O. do Valle, 1993 ; 

Marcos Messeder, 1995 e Gerson de Oliveira Junior, 1998). Mesmo o último trabalho, que 

trata exclusivamente do ritual, enfatiza sua função política e integrativa e tem por título 

« Torém : Brincadeira dos Indios Velhos » (Gerson de Oliveira Junior, op. cit.), o que acentua o 

caráter  lúdico e remetido ao passado.  

Vamos descrever e analisar brevemente alguns rituais observados durante a nossa 

estadia no ano de 2002. O primeiro deles ocorreu em uma localidade marcada por uma 

história de violência nos anos 1960. A Passagem Rasa é habitada por cerca de 30 famílias, a 

maior parte destas se identifica como sendo índios Tremembé. Este é também um lugar de 

forte produção de mocororó, em função da presença abundante de cajueiros. O ritual 

encerrou uma reunião política organizada pelo cacique, tendo como objetivo apresentar seu 

programa à frente da associação indígena local. De início ele teve uma temporalidade ideal, 

durou toda a noite e as últimas canções foram entoadas depois da aurora.  
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O ritual começou com um discurso do cacique, que é também o condutor do ritual, 

enumerando as razões da comemoração: as eleições no seio da comunidade e a eleição 

presidencial. Ele preveniu contra brigas e confusões e declarou o caráter sagrado do ritual. 

Antes de começar ele balança o maracá, convocando os participantes a fechar o círculo em 

torno dele. Ele saúda o pai Tupã e diz que este mesmo pai Tupã é o que foi crucificado. O 

canto de abertura fala da aldeia como um lugar onde há o pajé e plantas para curar. A 

aproximação com o imaginário presente na Umbanda é notável. Depois disto o cacique 

retoma o canto de abertura tradicional dos Toréms, que pede permissão ao dono da casa 

onde o ritual tem lugar. Seguem-se cantos antigos até o chamado para beber, cuja letra fala 

de ir « aos cuiambá ». O prefixo « cuia » pode ser associado ao recipiente onde é servida a 

bebida, antigamente cabaças, hoje, às vezes, um balde. O condutor do ritual é servido 

primeiramente e em seguida ele mesmo serve aos outros participantes. A princípio, somente 

aqueles que dançam podem beber.  

No intervalo recolhemos depoimentos dos participantes. Os discursos enfatizaram 

sentimentos e emoções espirituais ligadas a indianidade e aos ancestrais. O cacique fala 

explicitamente em “irradiação” para descrever a sensação de presença dos espíritos. 

Portanto, no Torém, diferente do Toré não haveria incorporação. Mas, lembremos que 

estamos ainda em processo de construção dos sentidos. 

 Outro ritual que acompanhamos teve lugar na localidade da Varjota, importante 

comunidade de referência no processo de organização política dos Tremembé. A cerimônia foi 

realizada por ocasião de um seminário organizado por missionários católicos que visava 

discutir os projetos comunitários. Este ritual foi bastante diferente do relatado acima, pois 

havia hora marcada para terminar em função do evento que teria continuidade no dia 

seguinte. De qualquer maneira parece-nos importante discutirmos alguns aspectos para 

melhor esclarecer o processo de reelaboração dos significados do ritual. 

Os aspectos de sacralização do Torém que havíamos salientado, sobretudo a partir de 

discursos recolhidos na Passagem Rasa, se manifestaram na Varjota através de gestos e 

comportamentos. Um homem se aproximava do recipiente contendo o mocororó de maneira 

formal, fazia o sinal da cruz, os joelhos flexionados e bebia com os olhos fechados. Outro 

repetia os mesmos gestos. O pajé assumia uma posição de joelhos flexionados e mantinha o 

maracá na altura da cabeça.  
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De qualquer sorte estes fragmentos gestuais e comportamentais nos levam a 

pensar que o processo de sacralização do ritual não é somente questão de uma « elite » 

política em contato constante com outros grupos indígenas do Nordeste, onde a 

sacralização constituiu sempre uma preocupação central dos processos étnicos. Mas, como 

já referimos anteriormente, as relações com o sagrado no universo da religiosidade 

popular no Nordeste se fundam sobre crenças espirituais múltiplas e compósitas. 

Nós nos aproximamos dos dramas de alcoolização de homens e mulheres e nós 

participamos de alguns momentos de descontração e também de sofrimento. Nós 

sabíamos previamente que estaríamos inseridos em um contexto de intensa alcoolização, 

onde os problemas patológicos são bastante freqüentes. Contudo, procuramos uma visão 

equilibrada, tentando compreender o que se situava nas extremidades e no meio destas 

práticas. A etnografia não fala só de prazer ou só de dor, ela tenta lhes fazer caminhar 

juntas nas suas diversas modulações. 

Nossos dados de campo mostraram um conjunto de crenças e práticas que 

associam o consumo de alcool ao universo sagrado. Este universo é povoado por « mestres 

da desordem » como define Bertrand Hell (1999). Entidades que irrompem na vida das 

pessoas para dar sentido aos infortúnios. Este é o caso de uma mulher membro de uma 

família bastante interessante por sua posição no contexto local. A primeira característica 

marcante é o numero de mulheres na família e o fato que algumas delas exerceram e ainda 

exercem a prostituição. Uma delas, apelidada Panguita, assume uma postura ambígua. Ele 

sai para beber com outros homens e é ao mesmo tempo muito ciumenta com o marido. 

Estas saídas parecem se ligar a sua alcoolização crônica. 

Ela nos explicou a razão de sua paixão incotrolável pelo alcool. Segundo ela 

entidades espirituais exercem um poder sobre seu desejo e geram uma vontade de beber. 

Haveriam duas entidades que se apresentam para conduzí-la ao consumo, um casal, se 

assim podemos dizer. Um espírito masculino chamado Simbamba  e a outra uma figura 

muito conhecida no meio umbandista, a Pomba-Gira. Esta ultima comporta várias 

representações, mas em todas se trata de uma mulher atraente, segura de seus atributos 

físicos, sensual, bebedora, fumante, boêmia, livre, amante dos homens e dos jogos sexuais, 

mas também ciumenta, libertina, e às vezes, violenta. Ela seria a protetora das prostitutas, 

mas como todo ser ambíguo ela seria também a causa da perdição destas mulheres. 
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No nosso contexto ela assume para a personagem o papel de indutora da 

alcoolização, mas não sem razão. A causa profunda dos seus infortúnios seria sua 

mediunidade não desenvolvida. Um dom inato do qual ninguém pode fugir sem que as 

consequências nefastas da negação da escolha do mundo espiritual se façam sentir sobre a 

vida. Segundo ela há na sua cabeça uma marca da sua predestinação mediúnica, signo 

inelutável de seu pertencimento a um conjunto de indivíduos eleitos para serem veículos 

carnais dos “mestres” espirituais, cuja missão é ao mesmo tempo fazer caridade, curando 

os sofrimentos e, às vezes, causando estes mesmos sofrimentos. Em principio, tudo pode 

se harmonizar nesta concepção finalista da vida, posto que o destino é  traçado antes, o 

sofrimento e o livramento fazem parte das experiências inevitáveis da vida. 

Paradoxalmente esta lógica prenhe de seu senso determinista carrega nela mesmo a 

possibilidade da construção e da escolha. Basta recorrer à prática de intervenção dos 

espíritos para resolver questões que se colocam, como, por exemplo, o desejo de uma 

relação amorosa ou de evitá-la, obter a simpatia de alguém bem posicionado em um 

negócio. 

A narrativa remete sua mediunidade ao fato de ser índia, o que foi assinalado de 

passagem. Depois ela associa as visões que tem das entidades à morte de seu pai, que 

faleceu em consequência de um atropelamento por um carro no momento que 

atravessava a rua para beber com um amigo, estando ele já bêbado. O fato de seu pai ter 

sido bebedor e que ele morreu bêbado a faz pensar que seu destino também já está 

traçado. Mas ela duvida deste destino e sonha com um remédio que a faça odiar o álcool. A 

raiva que a faz também beber, pois ela acusa seu marido de agressões físicas o que a leva 

beber mais e mais. Então ela conjuga razões sentimentais e espirituais para explicar seu 

vício. 

Por outro lado a mediunidade é evocada como uma pulsão vinda do exterior, da 

vontade destas entidades que a chamam para trabalhar. A aproximação das entidades é 

sentida a partir de sensações, tais como: arrepios, dor de cabeça, febre, vontade de 

vomitar e um nervosismo que a impede de segurar uma colher. Tais sintomas podem 

também ser aproximados a crises de abstinência. A partir desta sinalização de chegada, a 

vontade é uma ordem que é preciso seguir para satisfazer estes “seres da desordem” que 

de fato a relembram de seu estatuto mediúnico. A mediunidade é a ponte de comunicação 

entre o mundo espiritual e o mundo material que a química bem concreta da alcoolização 
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volatiliza, torna fluida, efêmera e ilusória. Ela informa então a marginalidade de sua vida 

que ela identifica nestas entidades alcoólicas ou alcoolizantes. Marginais mas que a 

chamam ao trabalho de se cuidar lhes incorporando, o que ela rejeita por causa da sua 

propensão a fazer o mal. Ela tem medo de controlar o poder que lhe é dado e assim utilizar 

para atingir pessoas que lhe tem ofendido. A obrigação de beber, porque se trata de um 

constrangimento, é um castigo inelutável para o qual só sobraria como opção o sofrimento 

de passar vários dias com vontade de vomitar.    

Outra entrevista bastante marcante no nosso trabalho de campo foi realizada com 

uma jovem que passou por uma longa trajetória de alcoolização, marginalidade social e 

familiar. Ela pertence a mesma família de Panguita, que é irmã de sua mãe. Seu relato 

produziu sensações fortes, principalmente por ter se realizado logo no começo do trabalho 

de campo, pela espontaneidade com que ela se disponibilizou a falar e pelo próprio 

conteúdo e desenrolar da conversa.  

Quando a conhecemos ela fazia reparos em uma rede de pesca, trabalho 

tipicamente masculino. Ela é uma jovem, com idade de 27 a 28 anos, na época da 

entrevista (2002), deve medir em torno de 1,60m de altura, forte, cabelos curtos e negros, 

e se vestia na ocasião com short e camiseta masculina. Ela dá a impressão imediata de uma 

mulher fortemente masculinizada. Antes da entrevista ele nos havia falado de brigas com 

seu ex-marido com quem se casou aos 18 anos. Ela refere estas brigas e o sentimento ódio 

que a habitava, confessa que o via como um animal e que tinha desejo de matá-lo. A 

primeira vista considerando sua gestualidade e vestuário, seríamos tentados a arriscar que 

sua homossexualidade reprimida era evidente. Ainda mais associada a esta visão do ex-

marido como animal odiado. Mas o que dizemos são impressões, examinemos mais de 

perto os componentes de sua história.  

Nós pedimos que ela contasse o que achava importante na sua história e como ela 

havia começado a beber. Segundo ela seu contato com o álcool começa logo após o 

casamento quando foi habitar com seu o marido na casa dos sogros. Seu marido era 

bastante ciumento e a impedia de sair. Conta que sendo artesã era proibida por ela de 

participar de encontros com outras mulheres artesãs indígenas. Ela engravida e começa a 

beber mais intensamente. As brigas com o marido se tornam mais freqüentes e os estados 

de embriaguez também geravam uma forte agressividade que a fazia, as vezes, socar o 

próprio ventre, como a querer provocar o aborto. Seu pai constrói a casa e eles passam a 
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morar próximos de sua família. As brigas continuam e um dia após ingerir um litro e meio 

de cachaça eles se disputam ela bate no marido e o fere com uma faca. Este episódio 

provoca a separação e começa então sua descida ao inferno. 

Ela inicia uma vida errante e marginal, bebendo frequentemente e passa a usar 

maconha. Passa dias sem retornar a casa e sua mãe cria seu filho, à época com apenas 

onze meses. Ela avalia que sua alcoolização crescente não tinha razão na separação e sim 

na solidão. Esta se acentua quando sua sogra leva seu filho para morar com os avós 

paternos. Seus dias de embriaguez aumentam, chegando a durar semanas. Após uma 

dessas ausências prolongadas ela briga com a mãe e sai de casa. Procura uma tia em outra 

localidade, mas também fica pouco tempo. Pede emprestada a casa de um amigo na sede 

do município e depois segue para cidades mais distantes. Envolve-se com um ladrão e é 

salva por uma evangélica que a hospeda durante oito meses. Converte-se 

temporariamente e pára de beber. Neste interregno recontacta a mãe e volta para casa e 

já no caminho retoma a bebida. Neste retorno teria passado nove dias bebendo e decide 

parar de beber. Nenhum esclarecimento nos é dado sobre a razão de sua decisão. Segundo 

ela o fato de ter brigado algumas vezes a entristecera e percebera que nada andava na sua 

vida. Chega, então, há ficar oito dias sem beber e depois um mês. 

Aqui ela relata que pegou uma bíblia que tinha em casa e a abriu e, mesmo sem 

saber ler, chorando, fez uma prece a Deus para que lhe desse uma nova vida, que ela 

queria criar seu filho e cuidar do seu trabalho. Sua mãe percebendo seus esforços se dispõe 

então a ajudá-la. Logo em seguida ela retoma o filho para viver a seu lado. Notemos que 

ela começou a chorar no momento em que relatou a prece, a lembrança é forte e paramos 

de gravar respeitando a emoção que emergia em soluços. Ela retoma o discurso falando da 

tristeza das dificuldades passadas, ter sido presa, agredida fisicamente, abandonada pela 

família. As frases seguintes são de afirmação da vida atual, o filho ao lado, o trabalho 

retomado, enfim ela parece ter renascido, segundo suas próprias palavras, frase que ela 

repete algumas vezes. E a cada momento que utiliza a palavra mãe, para reproduzir uma 

frase do filho ela volta a chorar, lembrando-se de momentos em que ele perguntava se ela 

sairia e ela o agredia. O tom desta parte da entrevista é melancólico e mesmo 

melodramático. Todos os valores centrais da vida “normal”, poderíamos mesmo dizer da 

vida cristã são realçados pelos soluços e choros.  
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Nós chegamos ao problema da indianidade por uma via negativa. Seu ex marido 

seria índio, mas não queria se assumir. Ela ressalta seu orgulho de se declarar Tremembé 

em um ambiente hostil onde as pessoas tem medo de se identificar. Um processo de 

inversão simbólica tem lugar aqui. A indianidade aparece nesta recomposição como um 

elemento de orgulho de ser alguém especial. Ela associa, exatamente neste meio hostil aos 

índios, uma qualidade definindo-os como pessoas amadas por todos, sendo que é o 

contrário que se dá. 

Cabe explorar um pouco a economia gestual e expressiva durante a entrevista. 

Durante toda a primeira parte, na qual contava seu mergulho na decadência ela manteve 

os olhos baixos, olhando o chão. Uma vergonha parecia lhe tomar da cabeça aos pés, ela 

não levantava os olhos. A entrevista seguiu o movimento de sua narrativa, bem 

enquadrada nas fases de que fala Victor Turner (op. cit) referindo-se aos dramas coletivos, 

crise, ruptura e recomposição. O casamento pode ser considerado o ato fundador do 

drama, seguem-se disputas, brigas e separação. Uma alcoolização intensa acompanha a 

ruptura com a família e a vida errante começa. O mergulho no desespero, prisão, tentativa 

de homicídio, produz um efeito reflexivo, uma tomada de consciência, como postulam os 

« AA 91», tocar o fundo do poço, como uma forma de se reencontrar. Com efeito, é a figura 

do outro que é reencontrado, a senhora evangélica, em seguida a família e como nos AA, a 

fé em uma força superior permite a recomposição. Entretanto, este movimento em direção 

a humildade é relativizado pela narrativa retomada dos detalhes dos conflitos, como algo 

ainda não totalmente superado. Aí a parte “morta” de si mesmo retorna. Quando ela conta 

as brigas seus olhos já estão levantados, sua força está de novo com ela, ela oscila entre a 

nova e a velha Ipolte. 

O movimento de ida e vinda entre passado e presente conferiu a entrevista certa 

sinceridade, na consideração reflexiva da própria consciência emocional, suas oscilações, 

ambigüidades, incertezas, certezas, desejos, raivas, ódios, permanências e mudanças. Não 

se tratou simplesmente da consagração de um renascimento e de uma recomposição 

                                                      
91

 Gregory Bateson (1977 : 288 et ss.) propõe que a teologia dos AA teria certa associação com sua teoria dos 
sistemas e da cibernética, cujo modelo é ecológico. Logicamente seria complicado dar conta da complexidade 
desta proposição nos limites de uma nota. Digamos simplesmente que a fase « tocar o fundo do poço » joga 
um papel essencial na perspectiva do AA, sem esta experiência vivida ao extremo a consciência real da 
patologia é impossível e, portanto, sua cura também o é. 
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equilibrada que teria colocado fim as tensões internas e externas. Percebe-se o 

reconhecimento de si mesmo em sua própria complexidade. 

Durante o último ritual que assistimos desenrolou-se uma cena bastante ilustrativa 

para os nossos propósitos. Era festa de ano novo e o cacique organizou uma comemoração 

na casa de um dos líderes da comunidade. Dentro da programação estava prevista a 

apresentação de encenações de manifestações típicas do período de Reis, uma espécie de 

Boi Bumbá, ao que se seguiria o Torém. Em torno das duas horas da manhã o cacique 

convida os que querem dançar um pouco de forró para adentrar a casa do anfitrião, seriam 

somente três músicas a pedido do dono da casa. Neste momento a multidão se desloca em 

parte e outros dispersam. Na entrada da casa um homem está sentado e começa a chorar. 

Eu e um fotógrafo, que realizou pesquisas na década de 1970 entre os Tremembé, nos 

aproximamos e nos colocamos em posição de escuta. Embriagado ele começa uma longa 

queixa contra a perda da terra. Ele é filho de uma das últimas moradoras da Lagoa Seca92, 

Marcionília, grande dançarina de Torém. Inicialmente ele declara que sua vontade de 

chorar é devido a sua embriaguez, mas logo em seguida ele lembra que a Lagoa Seca 

pertencia a eles e hoje eles não são nada. Eles (os índios) não têm mais direito de construir 

uma casa para um filho e são obrigados a comprar os terrenos, como ele o fez para edificar 

sua casa. Ele chora sua mãe que não tinha marido e por ter nascido naquela localidade que 

ele não pode mais sequer se aproximar. Ao fundo a música do forró soa deslocada para a 

situação vivenciada neste testemunho, alegria e tristeza caminham paralelas. 

Ele pede desculpas pela sua choradeira. Ele relata que todos foram expulsos de lá 

com violência e que um grande proprietário tomou posse da maior parte dos terrenos. Diz 

se lembrar do arame que delimitava as terras deste proprietário. Uma ambigüidade, pois 

ele havia admitido que eles foram “moradores93” de um sujeito denominado José Antonio. 

O fotógrafo pergunta se foi este quem teria se apropriado de grande parte dos terrenos. 

Nosso interlocutor (apelidado de Vivi) diz, sem hesitar, que quem se apropriou foi Adonias 

                                                      
92

 Esta foi última localidade exclusivamente ocupada por famílias Tremembé, em torno dela estão associadas 
significados fortes para a construção da etnicidade, por ter sido ali que residiram aqueles denominados como 
os “tronco antigo”, dançadores de Torém. Para uma análise da impotância desta localidade na memória 
étnica remetemos ao trabalho de Carlos Guilherme O. do Valle, (1993) e aos nossos referidos na bibliografia 
de 1995 e 2004.  
93

 A categoria morador designa aqueles que são agregados a um proprietário, configurando uma situação de 
dependência fundiária e econômica. 
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Alves. O fotógrafo havia comentado comigo que para ele Adonias era um homem gentil e 

bem educado. Neste sentido ele replica para Vivi que o Adonias teria trocado os terrenos 

por outros na praia, assim ele não teria simplesmente expulsado os moradores, mas que as 

terras foram objeto de uma troca. Ele admite que sim, mas retruca que ele comprou uma 

parcela e fez cercar porções muito maiores. Esta lembrança provoca um nó na garganta de 

Vivi, confessa raiva deste movimento das cercas, versão corrente da tomada das terras 

entre os índios. Além disso, a troca evocada pelo fotógrafo é bastante problemática se 

considerarmos que os terrenos na praia são áridos e sem interesse econômico, enquanto 

que aqueles da Lagoa Seca são conhecidos por sua fertilidade. 

Sua narrativa evoca uma frase de sua mãe que dizia, “quando eu for morta diga 

para eles onde era nossa tribo”. Esta frase lhe faz chorar de novo e pressionar os olhos 

entre os dedos. A legitimidade de sua mãe como índia é consagrada, segundo sua 

narrativa, por suas viagens acompanhando o grupo de dançadores de Torém, em muitas 

ocasiões, para apresentações em outras cidades. Ele repete sem cessar “como pode que os 

índios não tenham mais direito a esta terra”. Ele se inflama querendo ir a Assembléia 

Legislativa para dizer a “verdade”, dizer que são os “verdadeiros” proprietários desta terra. 

A coragem e o álcool se associam novamente, mas as oscilações estão também presentes 

(ver Carmen Bernand, 2000 e Véronique Nahoum-Grappe, op. cit.). Em determinado 

momento ele diz querer ser homem, mas que ele não pode. Esta vontade hesitante 

revelou-se logo após ter afirmado que todos que nasceram na terra do “aldeamento” são 

índios, mas nem todos afirmam esta condição, negam a si mesmos. Ele conta que um dia 

quase agrediu um compadre “branco” que dizia não haver mais índios ali, “mas como 

pode?”, ele se perguntava “ se fomos nós que formamos este lugar”. A negação da 

existência dos índios vinha de um compadre contra o qual ele não podia se bater e o fez 

dizer sua vontade de ser homem. 

Esta conversa exprime emoções sentidas durante uma embriaguez “étnica”, se 

ousamos nomeá-la assim. Embriaguez no quadro do ritual, um diálogo que é estabelecido 

com dois “estrangeiros”, reputados por ele como “doutores”, uma escuta apropriada para 

suas queixas centradas sobre a perda da terra. Sua inserção legítima se faz no contexto 

ritual, pois foi este contexto quem a provocou e a colocou em cena sob a perfomance aqui 

descrita. É preciso considerar ainda os interlocutores e todos os sentidos engendrados por 

nossa presença. Um drama pessoal que declina significados coletivamente construídos.  
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A coragem aparece em vários registros de alcoolização, ela é uma virtude e um 

sentimento sempre indicando uma relação com o outro, seja o desconhecido como o mar, 

seja um muito conhecido como os « brancos ». É preciso então compor com uma parte de 

si. O sentido de composição é realmente aquele dado por Erving Goffman (1973) de 

desenvolvimento dramático da vida social, onde a interação orienta o sentido das 

possiblidades de cumprir os papéis da vida em sociedade. A alcoolização joga aqui um 

papel importante, ela pode ser um ato de afrontamento ou de resignação à submissão. A 

embriaguez de Vivi, explicitou as contradições e as tensões que atravessam a composição 

de si neste contexto. Em um momento ele diz que amaria ser um homem para enfrentar 

seu compadre que deslegitimou a existência dos índios. Neste sentido, a alcoolização faz 

emergir simultaneamente a coragem e o medo, a coragem é mais de dizer seu medo ou a 

impossibilidade de dizer, pois dizer significaria propor a ruptura, a passagem ao ato da 

violência do enfrentamento. 

Esta última embriaguez forneceu a possibilidade de a nomear « étnica ». Ela se 

realizou mais provavelmente antes do ritual, mas ganha seu sentido de exposição pública 

emergindo como discurso depois do Torém. Não nos parece uma coincidência que ela seja 

incorporada pelo filho de uma toremzeira  após o ritual. A perfomance do ritual é 

evocadora, o período de fim de ano também, o álcool, ainda uma vez, joga com as 

ambigüidades, beber para esquecer ou bem se lembrar, às vezes, os dois ao mesmo tempo, 

como neste sentimento que  é a saudade : presença e ausência. O discurso de Vivi fala de 

uma perda bem pragmática da terra da Lagoa Seca, cara a memória dos Tremembé. A 

situação dialógica engendrada pela presença de dois pesquisadores é parte fundante da 

perfomance do drama. A alteridade que aparece em dois registros, ao menos, aquele que 

rouba a terra e este outro que escuta a queixa, é a chave das revelações da embriaguez.  

Logo no começo da minha estadia, fui surpreendido por uma ocasião de entrevista 

inesperada. Pela manhã, quando tomava meu café na casa da irmã do cacique, chegaram 

dois homens de uma localidade denominada Passagem Rasa onde ocorreria o primeiro 

Torém que eu iria presenciar. Eles traziam farinha para trocar por peixes na praia. No meio 

da conversa com eles chega um senhor apelidado de Caçador, um homem de setenta anos 

de idade aproximadamente, ainda forte e de gestos vivos. Todos percebem que ele havia 

bebido, mas não se encontrava em um estado de pesada embriaguez. Ele havia bebido 

mocororó, pois teria deixado de beber aguardente há algum tempo. Ele emenda dizendo 
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que hoje não há tanto fermentado como antigamente posto que as plantações de cajueiro 

se encontram cercadas pelos “brancos”. Eu pergunto se posso gravar sua fala e ele 

permite. Ele comenta das diversões da época do caju, lembra dos dançadores da Lagoa 

Seca e que a Passagem Rasa sempre foi e continua sendo local de grande produção de caju 

e por conseqüência de mocororó. Ele afirma haver bebido dez litros na casa de outro índio 

com outros companheiros. 

Em suas memórias ele evoca a Lagoa Seca como aldeia e que os finais de semana 

eram marcados pela realização do Torém, aos quais os “brancos” vinham apreciar, mas 

acabavam gerando confusão. Registra que nestas ocasiões somente o mocororó era 

utilizado, não haveria outros tipos de bebida alcoólica. Eu duvido um pouco e acho que há 

uma tendência a idealização nas rememorações sobre a Lagoa Seca. Falando de diferentes 

bebidas aproveito para perguntar se haveria diferença entre as bebidas. Na sua percepção 

o mocororó permite que ele trabalhe no dia seguinte, inclusive de maneira revigorada, 

enquanto que a cachaça não. Mas, ainda mais importante ele associa a cachaça a liberação 

da agressividade, enquanto que o mocororó proporcionaria alegria e força. 

Nós discutimos um pouco sobre a presença da cachaça nos rituais anteriores, ele 

admite a existência de aguardente artesanal, mas diz que esta bebida era também 

tradicional e naquele tempo não bebiam para arrumar confusão. Aqueles que o faziam 

eram justamente os não índios. A partir daí, associando violência aos brancos, ele começa a 

rememorar um caso bem conhecido entre eles, que implicou no assassinato de três 

membros de sua família em uma emboscada armada por pistoleiros a soldo de fazendeiros 

que queriam se apropriar de terrenos exatamente na Passagem Rasa. É bem provável que a 

presença de membros desta localidade naquele momento tenha despertado, em parte, 

estas lembranças. Omitimos aqui 

Discutimos em seguida a profissão de pescador e ele confirma a importancia da 

cachaça no exercício profissional. A narrativa conforta hábitos afirmados localmente pelos 

pescadores. Isto inclui momentos de temporalidade alcoolizante radical, durante os quais o 

mundo doméstico da casa, que encarna a razão, a sobriedade e as obrigações familiares, é 

obnubilado pela força da partilha e dos efeitos químicos e emocionais associados à vida no 

mar. Na substituição da cachaça pelo mocororó se insinua uma espécie de homenagem ao 

« tempos dos índios ». A oscilação que percorre o pensamento local a propósito da 

existência atual dos índios ganha aí um novo contorno. Um índio, que o é por ascendência, 
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recém convertido por razões bem pragmáticas e que associa sua própria adesão ao 

consumo de mocororó. Mas isto soa como uma lembrança. Houve momentos na entrevista 

em que ele fala dos índios na terceira pessoa. O índio é ele e um outro que o habita.  

O dilema é bem claro. Não se pode negar, mas as ligações com os poderosos locais 

existem. Os índios passaram tanto tempo no domínio do imaginário e do folclore que tem 

dificuldades a reconstituírem a imagem de si mesmos, particularmente aqueles que 

atravessaram o espelho e se tornaram brancos e hoje retornam a encarnar a indianidade. 

Os inimigos são parentes, qualquer que seja o lado escolhido. Assim, a experiência 

identitária é por vezes, fluida, sinuosa, circunstancial, situacional. A narrativa evidencia 

toda fragilidade e toda força das ligações construindo um sentido tenso do auto-

reconhecimento como índio.  

As pessoas se realizam dançando Torém, bebendo mocororó, partilhando o sentido 

emocional da coletividade. Por outro lado existe a vida com seus constrangimentos 

materiais e políticos. As novas possibilidades de expressão de direitos forjadas pelo 

reconhecimento oficial do Estado Brasileiro e a presença de aliados, como os missionários 

e os antropólogos, rearranjaram as relações de força. Entretanto, as alianças e as lógicas de 

dominação locais ainda não foram completamente ultrapassadas.  

Tudo o que discutimos pode ser resumido como tentativa de entendimento da 

dinâmica de composição si. Uma dinâmica feita de tensão, de oscilação, de ordem e de 

desordem, de conflito e diálogo entre lógicas sociais e culturais diversificadas.  

Neste trabalho exploramos algumas modulações possíveis dos significados das 

práticas de alcoolização. Registramos aqui distinções entre bebida tradicional, vista como 

benéfica e revitalizante, em sentido físico e sócio-cultural e a associação da cachaça a 

violência a partir da presença de brancos em situações rituais dos índios em momentos de 

opressão. Mas esta mesma bebida é percebida como parte da atividade da pesca seja para 

aquecer na entrada no mar ou para dar coragem. Apreciamos como os contextos das 

conversas em situações de embriaguez produzem emoções e lembranças etnicizadas.  

Decrevemos, mais que analisamos, as experiências de duas mulheres de uma 

mesma família. Não mobilizamos um quadro teórico específico para tratar da alcoolização 

feminina, em função dos objetivos de pesquisa, muito embora estas e outras narrativas e 

situações de campo apontem para especificidades evidentes. Em ambos os casos as 

práticas de alcoolização se articulam a situação de margininalidade, como a insinuar que no 
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contexto machista local, o consumo das mulheres é altamente estigmatizado e se faz em 

condições que aumentam ou mesmo produzem os estigmas. Devemos registrar que 

algumas mulheres em posições de poder político, líderes comunitárias se autorizam a 

exibição pública do consumo sem que hajam maiores discriminações, mas descobrimos 

também, através de uma assistente de campo, que ocorriam reuniões clandestinas das 

mulheres para beber.  

Os Tremembé vivem a experiência de uma composição dramática, perfomativa do 

sentido de sua própria história. Nosso trabalho é uma tentativa de apreender esta 

experiência a partir de uma etnografia do movimento e da temporalidade, entrelaçando as 

significações construídas no plano coletivo e intersubjetivo. Como já dissemos entendemos 

o consumo de substâncias de modificação de consciência como ato ao mesmo tempo 

cognitivo, emocional e existencial. O consumo de drogas em geral releva um trabalho 

simbólico da construção de si e se coloca no seio das relações de poder que forjam uma 

dada sociedade.  
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE 
DE UBERABA/MG 

                                                                                         Camila Aparecida Oliveira da 
Costa94 

                                                                                                             Mariana Faria Scandar 
95 

 
RESUMO: O artigo comunica uma pesquisa em andamento que abordará reflexões 

sobre a investigação da Lei nº 10.639/2003, alterada para 11.645/2011, que inclui a 
obrigatoriedade de conteúdos de ensino e cultura afro-brasileira, africana e indígena na 
educação básica. Como pesquisadora, mulher negra e professora da rede estadual tive a 
percepção que a ausência de levantamentos prévios das práticas escolares sobre a 
educação para as relações étnico-racias tem dificultado a implementação da Lei.  

 
PALAVRAS-CHAVE: História e Cultura Afro-Brasileira; Relações Étnico-raciais; 

Representatividade; Lei 10.639/2003. 
 

INTRODUÇÃO 

 As reflexões apresentadas neste trabalho partem do meu lugar de estudante 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia 

e professora de sociologia da Rede Pública Estadual. Considero a antropologia um campo 

fundamental para minha atuação como pesquisadora e educadora. De modo que concordo 

com Clifford (p.18, 2002), a observação participante obriga seus praticantes a experimentar 

tanto em termos físicos quanto intelectuais as vicissitudes da tradução. É a partir do meu 

relato etnográfico que estou acompanhando de perto a reprodução das desigualdades 

raciais no âmbito da educação no interior de uma escola pública da qual leciono aulas de 

sociologia. É importante ressaltar que esta é uma primeira aproximação de uma pesquisa, 

com caráter exploratório, no cumprimento de algumas fases de uma abordagem 

qualitativa.  

Como Florestan Fernandes96, ao término da graduação sentia uma profunda crise 

moral. Neste tempo ainda me perguntava: O que é a sociologia? Antropologia? O que são 
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 Mariana Faria Scandar é professora do Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi em 

Uberaba- MG e possui mestrado em Educação Musical pela Universidade Federal de Uberlândia. 
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as ciências sociais? Sei o suficiente para ser uma antropóloga? Enfim, era uma estudante 

que ao final do curso de graduação apresentava muitas angústias.  

Além disto, ao contrário de muitos estudantes, meu processo de formação não foi 

contínuo, meus estudos foram interrompidos diversas vezes, ora por conta das condições 

materiais, ora por problemas de saúde e no último ano do curso estava gestante. 

Profissionalmente tinha uma curta experiência na educação, já havia lecionado aulas de 

sociologia em outras escolas e esperava ansiosamente a publicação do meu nome no diário 

oficial para, enfim, me tornar docente efetiva do quadro de professores do estado de 

Minas Gerais. Eu tinha pressa, afinal, precisava me estruturar financeiramente para 

garantir o sustento da minha filha. Neste tempo ocorreu uma greve importante na 

Universidade e o término do curso foi mais uma vez adiado. Com o fim da greve, 

finalmente apresentei minha monografia e conclui a graduação. Algum tempo depois 

também alcancei a tão sonhada nomeação para professora de sociologia na rede pública 

estadual. 

A escola na qual comecei a lecionar tem uma estrutura boa, apesar de estar 

localizada em um dos bairros mais pobres de Uberaba. Irei descrever algumas das 

características desse local: em seu entorno existem casas populares, algumas se destacam 

por suas estruturas precárias. No bairro da escola está localizado o Centro Socioeducativo 

de Uberaba, que é a instituição responsável pelo atendimento ao menor infrator. Os 

bairros próximos são denominados pela população como vilas e alguns se localizam nas 

proximidades da rodovia.  

O governo estadual vem realizando pesquisas tipo censo por meio do que 

denomina itinerário avaliativo, documento que visa, através de questionários realizados 

nas escolas estaduais, fazer um diagnóstico das características gerais do território e do 

sujeito para pensar o ensino aprendizagem de acordo com o contexto social e econômico 

de cada localidade. No último censo os dados encontrados revelaram uma distorção da 

realidade importante de ser observada. De acordo com os números retratados o total de 

                                                                                                                                                                   
96

 Entrevista de Florestan Fernandes concedida ao museu de imagem e do som em junho de 1981 

disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732011000300004 acesso 

em 02/12/2019. 
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alunos frequentes na escola era de 915 em 2019. Em relação ao sexo 52% eram homens, 

47% mulheres e 1% não respondeu.  

Até aqui os dados correspondem ao que posso testemunhar no meu dia-a-dia de 

professora nesta instituição, mas os dados que irei apontar a seguir retratam uma 

disparidade em relação ao que tenho observado. No âmbito da questão racial 54% dos 

alunos dessa escola se classificaram como sendo brancos, 36% pardos, 6% negros e 4% não 

informou. Quanto à questão socioeconômica a maior parte dos alunos se considerou como 

sendo de classe alta. Evidentemente os alunos desta escola não são na maioria brancos 

nem tampouco pertencentes às classes de alto nível econômico. As dúvidas que ficam são: 

por qual motivo os alunos não assumem sua própria condição? Ou por que responderam o 

questionário desta forma? 

Neste contexto, eu, também educadora deste local, me questiono se a educação 

que estamos oferecendo está sendo suficiente para emancipar os alunos a tal ponto que 

eles se reconheçam como pertencentes a uma comunidade, a uma cultura, na sua 

identidade étnica e social.  

Minha trajetória como educadora desta escola se iniciou em 2016 num contexto 

de turbulências econômicas, políticas e sociais já muito agravado no Brasil. Estávamos às 

vésperas do golpe contra a Dilma Rousseff. Eu, desde jovem, me colocava nos movimentos 

sociais, sindicatos, e me posicionava no campo político da esquerda e era declaradamente 

contrária ao golpe que seria instituído. Nessa conjuntura, a escola Santa Terezinha não 

constituía uma instituição que aceitava meus posicionamentos políticos. Desde o início a 

minha carreira nesta escola foi marcada por dificuldades e coerção das minhas ideias, sem 

contar que a institucionalização da sociologia como disciplina obrigatória era recente, de 

2008. Por isso, nós professores de sociologia do ensino básico ainda não tínhamos contato 

com profissionais de referência anteriores para podermos nos espelhar. Outro ponto 

importante é que desde a institucionalização como disciplina obrigatória no ensino médio a 

sociologia sofre processos tensos e complexos no Brasil. Inclusive, recentemente, a 

reforma do ensino médio possibilitou que os governantes retirassem a obrigatoriedade da 

disciplina do currículo básico. 

Há de se ressaltar, também e em tempo, que a sociedade brasileira, em todas as 

suas camadas sociais ainda regurgita discursos estereotipados - muitos deles “pesados” do 

ponto de vista moral – introjetados nas próprias relações societárias, curiosamente 
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reproduzidos pelos próprios negros97. A pergunta que fica é: qual a contribuição da escola 

para o desmonte de tal herança? Até que ponto a escola se utiliza de materiais que 

debatem a questão racial e realiza programas, projetos sociais, artísticos, literários, 

cinematográficos, rodas de conversa, entre outros recursos, no espaço da educação 

escolar, nos livros didáticos, nos currículos etc.? 

 

LEI 10.639 

 O tráfico negreiro foi uma das maiores calamidades da história da 

humanidade. Durante séculos os europeus sequestraram e arrancaram das suas raízes 

culturais milhões de homens e mulheres de diversas partes do continente africano 

trazendo para o Brasil uma diversidade de culturas distintas vindas de muitas regiões, tais 

como, Golfo de Benim, Litoral da Angola, Litoral de Moçambique (MUNANGA, 2006, p. 

19).   

No intuito de resgatar a contribuição dos negros nas áreas sociais, artísticas, 

econômica, política e na história do Brasil, foi criada Lei n° 10.639/2003, posteriormente 

alterada para 11.645/2008. A legislação que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96) obrigou as escolas a incluir nos currículos o ensino da 

história e culturas afro-brasileira e africana no ensino fundamental e médio nas escolas 

públicas, como observado no excerto abaixo (BRASIL, 2003): 

art. 26 – A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 

§ 1ª – O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, 
a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil. 

                                                      

97
  É muito comum ainda ouvirmos expressões chulas como essas: “Preto quando não “faz” na 

entrada, “faz” na saída”, “Isso é serviço de preto”, “A coisa aqui tá preta”, “Mulata”, “Você está denegrindo 

minha imagem”, “Inveja branca”, “Negro de traços finos”, “Não sou tuas negas”, ou dizeres menos pesados e 

aparentemente “inocentes”, mas de uma sutileza que denota um “preconceito consentido”, tais como: 

“Fulano não toma café porque já é preto”, “Fulano é boa gente: um negro de alma branca“. Além de outras 

expressões que remetem a palavra negro a algo pejorativo, ilegal ou maléfico: “Magia negra”, “lista negra” e 

“ovelha negra”. 
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§ 2ª – Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

(...) 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia 

Nacional da Consciência Negra”. 
 

  É necessário lembrar que os conteúdos não devem se concentrar no 

processo escravista, mas, sobretudo na história e cultura afro-brasileira como constituintes 

e formadoras da sociedade brasileira. Além disto, a Lei dispõe sobre a necessidade de os 

alunos apreenderem os pensamentos e as ideias de importantes intelectuais negros bem 

como a influência da cultura africana na música, culinária, dança, literatura, artes, 

artesanato, cultos e outras expressões de sua presença. Aos professores é solicitada a 

missão de reparo histórico de contribuir para se desmistificar o preconceito que ainda 

existe, por exemplo, em relação às religiões de matrizes africanas. 

 As atribuições da escola apontadas na referida Lei como avanço de política 

pública recente, mesmo com uma idade de quase 18 anos, resultam de uma trajetória 

histórica, num cenário de luta pelo reconhecimento da identidade do negro. Entretanto, 

estudos empíricos sobre as práticas escolares revelaram que a biografia e a cultura dos 

afrodescendentes ainda são desconhecidas nos currículos, e que a escola não cumpre 

efetivamente com a determinação da Lei.  

Não é difícil nos dias atuais ainda encontrarmos livros com imagens e textos que 

reproduzem estereótipos que associam os negros a trabalhos socialmente desvalorizados e 

em situações de submissão. As situações de incentivo e reforço às desigualdades contra os 

negros nas escolas cria um ambiente de discriminação que os leva ao sofrimento e a 

evasão. Fanon (2008, p. 47) discorre sobre a representação dos negros em periódicos 

ilustrados e no cinema que pode ser comparado à situação do currículo elegido na escola. 

Segundo o autor os conteúdos divulgados nesses meios de comunicação não 

representavam o negro, isso porque o universo do branco, os símbolos e as figuras são 

construídas a partir de referências dele com sua família, de heróis nacionais, príncipes e 

princesas e as mesmas associações não são feitas para os negros: 

As histórias de Tarzan, dos exploradores de doze anos, de Mickey e 
todos os jornais ilustrados tendem a um verdadeiro desafogo da agressividade 
coletiva. São jornais escritos pelos brancos e destinados às crianças brancas. Ora, 
o drama está justamente aí. Nas Antilhas e outras colônias os mesmo periódicos 
ilustrados são consumidos pelos jovens nativos. E o Lobo, o Diabo, o Gênio do 
mal, o Mal, o Selvagem são sempre representados por um preto ou um índio. E 
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como sempre há identificação com o vencedor, o menino negro torna-se (em 
suas fantasias) o explorador, aventureiro, missionário que corre o risco de ser 
comido pelos pretos malvados tanto como o menino branco (FANON, 2008 p.130 
e 131). 
 

 É importante ressaltar que, para Fanon, o negro não se inferioriza, pelo 

contrário, o negro é inferiorizado. Como vimos acima, o ambiente colonial não enxerga a 

criança negra. Além disto, quando o branco apossa da condição de ser humano, a brancura 

torna-se para o negro o único caminho para a humanidade. Assim, o preto, em todos os 

momentos, combate a própria imagem (FANON, 2008). Por esse motivo, o negro fica 

diante de dois dilemas: o primeiro como resposta à pressão externa, o preto procura 

organizar seu esquema corporal, linguístico e simbólico sob os parâmetros da brancura. 

Depois, o negro passa a ver a si próprio com olhar fornecido por seu algoz e, concordando, 

por isso, com todas as prerrogativas que lhe conferem o status de animal, assumindo a 

culpa por ser o “fardo do homem branco” (FAUSTINO, 2015, p. 71). 

 Estudos empíricos realizados no Brasil sobre as práticas escolares revelam que a 

biografia e a cultura dos afrodescendentes são desconhecidas nos currículos, e que os 

livros didáticos, por exemplo, ao se referirem aos negros os tratam com inferioridade em 

relação aos brancos. Esta representação negativa acaba por desenvolver, nos alunos 

negros, um sentimento de inabilidade e receios quanto à sua capacidade intelectual. 

O preconceito internalizado e/ou “acomodado” na cabeça dos professores também 

é produto da leitura de livros e materiais pedagógicos permeados de conteúdos 

depreciativos em relação aos povos e culturas não oriundos do mundo ocidental. Estes 

conteúdos foram amplamente divulgados e se tornaram veículos de expansão de 

estereótipos: 

[...] os sujeitos dessas culturas são representados, em grande parte, nos 
meios de comunicação e materiais pedagógicos sob a forma estereotipada e 
caricatural, despossuídos de humanidade e cidadania. No livro didático a 
humanidade e cidadania, na maioria das vezes, são representados pelo homem 
branco e de classe média. A mulher, o negro, os povos indígenas, entre outros, 
são descritos pela cor da pele ou pelo gênero, para registrar sua existência. [...] a 
invisibilidade e recalque dos valores históricos e culturais de um povo, bem como 
a inferiorização dos seus tributos adscritivos, através de estereótipos, conduz 
esse povo na maioria das vezes, a desenvolver comportamentos de auto-rejeição, 
resultando em rejeição e negação dos seus valores culturais em preferência pela 
estética e valores de grupos sociais valorizados nas representações (SILVA, 2005, 
p. 21 e 22). 
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Da parte dos professores, por exemplo, não se nota um esforço incisivo para 

combater o preconceito racial sofrido pelos seus alunos, - e a escola assim o expressa - 

mesmo diante de situações explícitas de discriminação: 

Na maioria dos casos, praticam a política de avestruz ou sentem pena 
dos “coitadinhos”, em vez de uma atitude responsável que consistiria, por um 
lado, que a diversidade não constitui um fator de superioridade ou inferioridade 
entre grupos humanos, mas sim ao contrário, um fator de complementaridade e 
enriquecimento da humanidade em geral; e por outro lado ajudar o aluno 
discriminado para que ele possa assumir com orgulho e dignidade os atributos da 
sua diferença, sobretudo quando esta foi negativamente introjetada em 
detrimento de sua própria natureza humana. (MUNANGA, 2005, p.15). 

 
A representação dos negro em papéis subalternos, comprova que os negros ainda 

enfrentam diversos problemas por pertencer a um grupo racialmente discriminado por 

conta do seu passado escravo. Os papéis desempenhados pelos negros, retratados nos 

livro e matérias didáticos, ainda são os mesmos desempenhados na sociedade colonial 

como “herança acomodada” no interior da sociedade atual. “Estereótipos inventados para 

justificar a exclusão dos negros no processo produtivo pós-escravidão e ainda na 

atualidade” (SILVA,2005, p.26). 

Diante dessas constatações, que demonstram o peso do racismo estrutural, é 

crucial debater sobre a importância da Lei 10.639/2003, mostrar como é prejudicial quando 

a escola e o sistema escolar não consideram o que a Lei determina e cobrar que de fato ela 

seja implementada na escola. 

 

O CENÁRIO DA PESQUISA EM ANDAMENTO 

Partindo da tomada de consciência da importância da referida Lei, esta pesquisa se 

realiza na cidade de Uberaba na Escola Estadual Santa Terezinha. A metodologia de 

pesquisa aplicada é a observação participante e obedece a lógica da organização e 

funcionalidade do local escolhido para o trabalho. Se trata, portanto, de uma pesquisa com 

caráter exploratório e abordagem qualitativa. Para tanto, neste princípio da pesquisa a 

coleta de dados tem acontecido no meu dia-a-dia de professora por meio da observação 

em eventos escolares, conversas informais, materiais disponibilizados aos alunos pela 

escola, entre outros aspectos que podem estar relacionados com a questão racial no 

cotidiano escolar. Para isso o que tenho feito é um trabalho de observação constante em 

todos os momentos que tenho contato com a escola e uma análise crítica ininterrupta para 
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que apresente várias facetas da realidade escolar que podem ser analisadas do ponto de 

vista da antropologia, mais especificamente por meio da etnografia. 

Constantemente faço uso do meu diário de campo. No momento em que me 

deparo com uma situação ou fala que me faça pensar sobre as relações étnico-raciais, logo 

faço uma descrição do acontecimento. Como estas situações acontecem no momento em 

que estou trabalhando, algumas das vezes não é possível parar para relatar de forma densa 

os acontecimentos, entretanto, com a modernidade o celular é um instrumento muito 

eficaz para que eu possa fazer pequenos lembretes e posteriormente descrever a situação 

com mais detalhes no meu diário de campo. Com isso tenho gravado áudios, tirado fotos, 

escrito lembretes e quando posso escrevo diretamente no caderno de campo.  

As observações contidas nesta pesquisa vem sendo realizadas desde fevereiro de 

2019 e se estenderão até dezembro de 2020. Todos os dados coletados serão analisados 

posteriormente. Por enquanto a análise que faço é superficial mas já desperta muitas 

indagações. Colocarei neste relato algumas das situações vivenciadas que me trouxeram 

reflexões até aqui. 

As culturas negadas, estabelecidas historicamente, permanecem revigorando as 

desigualdades raciais, posicionando os afro-brasileiros em desvantagem com relação ao 

acesso a bens simbólicos e culturais. A política assimilacionista presente nas relações do 

Estado com a comunidade negra e a perspectiva eurocêntrica consolidam esse espaço 

escolar majoritariamente como sendo um espaço do branco. Pensando nisso, nas 

observações realizadas até então, destacamos diversas referências de imagens de 

adolescentes, crianças e profissionais, todos brancos, no mural da escola durante todo ano. 

Eis alguns do mais significativos: 

 

Figura 1- Mural do dia das crianças e professores 



214 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

  

Fonte: Fotografia de Camila Oliveira 

 

Esta imagem foi feita no mês de outubro em que se comemora o dia das crianças e 

dos professores. No mural deseja-se feliz dia das crianças e dos professores, mas a 

representação é apenas para as crianças brancas. É necessário fazermos uma leitura do 

que encontramos no campo. A imagem apresentada não está muito distante da realidade. 

Sabemos o quanto a invisibilidade da população negra é grande, seja nos livros didáticos, 

nas revistas, novelas e até mesmo no mural da escola. Concebe-se a ilusão da não 

existência da população negra, mesmo nas regiões onde ele constitui-se maioria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Trabalho sobre inclusão exposto nas paredes da escola 
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Fonte: Fotografia de Camila Oliveira 

 

A figura 2 retrata algo parecido com o que vimos no exemplo anterior. A 

pretensão da escola com esse mural era pregar o respeito às pessoas com deficiência. 

Percebe-se que os dizeres dos cartazes predicam o amor, a união e o respeito às 

diferenças, entretanto, a ironia contida nisso é que as representações nas figuras expostas 

só incluem crianças brancas.  
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Figura 3 - Convite para participar da intervenção pedagógica no sábado letivo 

 

Fonte: Fotografia de Camila Oliveira 

 

Este convite foi amplamente divulgado na escola na tentativa de estimular os pais e 

alunos a participarem das atividades de intervenção pedagógica proposta pela Secretaria 

da Educação de Minas Gerais. O intuito é elevar a qualidade dos processos educativos. 

Normalmente este evento acontece aos sábados, o que dificulta a participação da 

comunidade escolar.  Embora seja considerado dia letivo é necessária muita criatividade e 

estratégias pedagógicas para chamar a atenção dos pais e alunos e garantir a sua presença, 

fato que muitas vezes não acontece. Esse baixo comparecimento da comunidade escolar 

nos leva a questionar se as atividades propostas realmente representaram os interesses 

desses alunos. Por mais que a leitura e a troca de livros sejam atividades importantes que 

devam ser estimuladas no ambiente escolar, percebemos que o simples fato de realizarem 

esse tipo de evento não promove esse interesse no aluno, o que torna o evento uma 

maquiagem que não condiz com a realidade. 

As propostas das atividades dos sábados letivos são interdisciplinares e podem ser 

desenvolvidas por professores de qualquer componente curricular. Neste dia tivemos 
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projetos de quase todas as disciplinas, no entanto, nenhuma retratava a história e cultura 

afro-brasileira. A ausência de um planejamento que inclua atividades relativas às temáticas 

da Lei são ausentes. Constatamos, portanto, que a cultura negra permanece silenciada na 

escola; um silêncio que corresponde à inexistência e não simplesmente ao ato de calar-se, 

omitir ou abafar, mas como uma maneira de não ver, de relegar. Segundo (CARNEIRO, 

2011, p.17) um dos fatores que corroboram para a invisibilidade da questão racial nas 

políticas públicas, e neste caso na escola, é o “mito da democracia racial *...+ ao 

desracializar a sociedade por meio da apologética da miscigenação que se presta 

historicamente a ocultar as desigualdades raciais” (p.17).  

Na Escola Estadual Santa Terezinha, mesmo sendo frequentada por maioria negra, a 

cultura negra é eventualmente representada.  Aparece apenas no dia da consciência negra, 

abolição da escravidão e, raras vezes, por atividades que retratam o folclore brasileiro. 

       No exemplo logo abaixo as crianças do 6° ano fundamental estão 

elaborando um trabalho. Todas as crianças são negras, mas percebam que o cartaz 

pregado na parede do lado direito da entrada traz o desenho de duas crianças brancas. O 

cartaz tem um espaço para colocar os nomes dos “ajudantes do dia” que são uma espécie 

de monitores da professora em sala de aula. Sabemos que esta tarefa é um estímulo para 

dar voz e espaço para as crianças atuarem em suas salas de aula. Mas qual a razão de 

representar estes estudantes apenas a partir da referência branca? 

 

Figura 4- Crianças da escola elaborando uma apresentação 
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Fonte- Fotografia Camila Oliveira 

 

 Por último abordaremos imagens de um evento que ocorreu na escola na 

última semana de novembro. No projeto aclamado pela comunidade escolar, que o 

considerou o melhor projeto apresentado na “Semana da Educação para a Vida”, os alunos 

que apresentaram foram os jovens abaixo de 18 anos que cometeram infrações e estavam 

internados no Centro Socieducativo de Uberaba (CSEUR). A Escola Estadual Santa Terezinha 

possui salas anexas neste local funcionando como uma espécie de segunda unidade, e por 

isso, consideramos esses alunos como pertencentes a comunidade escolar. Em algumas 

ocasiões os alunos do centro socioeducativo se deslocam para escola e apresentam 

trabalhos e/ou participam de projetos. Não temos dados sobre a autodeclaração deles com 

relação a raça, mas vendo eles pessoalmente podemos assegurar que são em sua maioria 

pertencentes à raça negra.  

No ano de 2018 o CSEUR foi interditado pela justiça por condições precárias de 

atendimento. Dos oitenta e sete internos restaram menos de trinta. Segundo relatos do 

ministério público as condições que viviam os adolescentes eram subumanas, foram 

encontrados uma série de irregularidades, dos banheiros aos alojamentos (colchões em 

péssima condições de uso, baixa iluminação, muita sujeira e até mesmo animais 

peçonhentos). 
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 Com relação a saúde dos internos o magistrado argumenta que foram 

identificadas dermatoses, decorrentes da ausência de insumos básicos de limpeza e higiene 

como sabão em pó, detergentes, falta de substituição de toalhas, dentre outras. Nas 

palavras do juiz, “na área externa dos prédios, há materiais em desuso, gerando focos de 

insalubridade, a quadra de futebol está coberta por mato, as valas dos esgotos próximas 

aos vestiários, banheiros e salas de aula encontravam-se abertas, o telhado da área coberta 

apresenta-se danificado, as paredes e revestimentos de toda a instituição estão sujas e 

com a presença de mofo e as fiações dos chuveiros nos banheiros coletivos estão expostas” 

(MPMG, 2019) 

 Com base neste relato é possível perceber a situação crítica, precária e triste 

que esses jovens vivenciam em seu dia a dia nesta instituição. Imediatamente 

relacionamos as condições de vida destas crianças e adolescentes com as condições 

vivenciadas também pelos detentos brasileiros.  

Apesar disso, ao proporem um trabalho artístico para esses jovens uma forte 

distorção foi encontrada. Em detrimento de todo o sofrimento que eles passam e das 

heranças históricas que carregam com o advento da escravidão no Brasil e de todas os 

fatos que são consequentes disso, a temática elegida para estamparem nos quadros que 

produziram foi o Holocausto. Não negamos a importância desse fato histórico, entretanto, 

diante de tudo que vivenciam, retratar a dor do europeu é algo distante da realidade 

desses alunos. Soa como uma comoção pelo que é externo a eles enquanto o que eles 

vivem passa despercebido.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Atividade Holocausto 
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Fonte: Fotografia Camila Oliveira 

 

Figura 6- Atividade Holocausto 

 

Fonte: Fotografia Camila Oliveira 
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Figura 7- Atividade Holocausto

 

Fonte: Fotografia Camila Oliveira 

 

Figura 8- Atividade Holocausto 

 

Fonte: Fotografia Camila Oliveira 



222 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Figura 9 - Atividade Holocausto

 

Fonte: Foto Camila Oliveira 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola tem um papel social muito importante na vida dos alunos, neste sentido é 

dever da escola manifestar-se em favor dos negros, educar a população para reconhecer 

que estes participantes da cultura nacional devem auferir seu devido reconhecimento e 

respeito. Para que existam alterações efetivas se julga necessário uma mudança nos modos 

de pensar, nos discursos e nos modos de agir das pessoas, promovendo uma 

conscientização e sensibilização à causa. E se essa sensibilização está, de certa forma, 

distante dos docentes, gestores e alunos, então, a mesma deve ocorrer a partir do estudo 

sistemático da produção étnico racial de forma individual e coletiva. 

Os grupos de estudos afro-brasileiros, núcleos, coletivos e movimentos sociais 

negros também são importantes para assessorar os professores a promoverem diferentes 

práticas cotidianas, experiências e processos culturais, sem o estigma da desigualdade, 

alocando todos os afro-descentes como parte do processo histórico, da tradição, da cultura 

e do conhecimento.  

Consideramos que a discussão, o diálogo, e convivência entre estes diversos setores 

e segmentos sociais citados, entre outros, são importantes para a superação do racismo e 
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também para uma educação que visa garantir o conhecimento e respeito das relações 

étnico-raciais. 
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A MULHER NEGRA EM CAMPO: AFETOS, ESTRANHAMENTOS E TENSÕES 
 

Jade Alcântara Lôbo98 
 

Resumo 
Enquanto seres que convivem em uma sociedade estruturada carregamos conosco signos, 
como gênero e raça, significantes oriundos de uma estrutura em que grupos produzem e 
reproduzem processos de instalação e diferenciação. Na presente pesquisa, 
compreendendo os múltiplos signos que a mulher negra carrega, a partir do 
aprofundamento teórico baseado na contribuição acadêmica do Feminismo Negro, buscou-
se refletir confluências em experiências geradas a partir do corpo da presente antropóloga 
-mãe e mulher negra- em distintos trabalhos de campos que acarretaram momentos de 
afetos, estranhamentos e tensões. Estas vivências que demandam dribles, resistências e 
inovação apontam para a constituição de novos caminhos teórico-metodológicos para a 
antropologia a partir da escrevivência e de etnografias baseadas em relações entre 
mulheres negras. 
 
Introdução 

Este trabalho abordará reflexões a partir de múltiplos campos que vivenciei onde o 

meu corpo gerou afetos, estranhamento e tensões. Primeiramente, gostaria de pontuar 

que na presente análise, entendo como corpo não somente as características fenotípicas 

da antropóloga, senão toda a extensão do físico que gera o modo de se movimentar, 

comportar e interagir em campo, sua performance no espaço.  O corpo é repleto de signos, 

como gênero e raça, significantes oriundos do “seio de uma estrutura onde o estado e os 

grupos que com ele se identificam produzem e reproduzem seus processos de instalação” 

(SEGATO, 2005, p.10). Se as subjetividades que encontramos em campo, assim como os 

antropólogos, elaboram teorias, tipologias, ideologias e estados mentais (LATOUR, 2006) e 

se o procedimento antropológico é, por excelência, uma observação rigorosa, “uma 

atividade retiniana” (LAPLANTINE, 2004); a antropóloga é um sujeito marcado, assim como 

qualquer outra pessoa do encontro etnográfico.  

Enquanto caminhamos em direção a estes encontros somos lidos e avaliados, não 

deixamos de ser corpos “inscritos por traços indeléveis, percebidos como orgânicos ou 

determinados por uma natureza, que exibem sua localização na escala social e sua 

ancoragem em posições estruturais” (SEGATO, 2005, p.10). Acredito que as primeiras 

reações da negociação por informação e as sutilezas da inserção no campo têm sido com 

                                                      
98
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frequência apagadas do texto etnográfico. O processo de seleção de informações para  o 

texto, por vezes, acaba suprimindo reações que representam espanto e diferenciação. Ao 

realizar esse procedimento, de forma intencional ou por não achar que estes são dados 

valiosos, antropólogos e antropólogas escondem o étnico em si, buscando uma 

universalidade e neutralidade para a sua análise científica. Contudo, estes falham em assim 

o fazer, tanto para a/o nativa/o quanto para o leitor pois somente o branco se enxerga 

como universal.  

 

 
De fato, o ser branco é uma grande e insuperável contradição: só se é “branco” 
na medida em que se nega a própria identidade enquanto branco, que se nega 
ser portador de uma raça. Ser branco é atribuir identidade racial aos outros e não 
ter uma. É uma raça que não tem raça. Por isso, é irônico, mas compreensível, 
que alguns brancos considerem legítimo chamar de “identitários” outros grupos 
sociais não brancos sem se dar conta de que esse modo de lidar com a questão é 
um traço fundamental da sua própria identidade. Esse monumental delírio 
promovido pela modernidade, essa “loucura codificada” responsável por 
“devastações psíquicas assombrosas e de incalculáveis crimes e massacres” que é 
a raça, sempre opera no campo da ambiguidade, da obscuridade, do mal-
entendido e da contradição. (ALMEIDA, 2019, p.78) 

 
 
Assim, o antropólogo branco confortável aponta uma identidade racial “as/os 

Outras/os” ao mesmo tempo que não reconhece sua raça. O mesmo é inconcebível para 

a/o antropóloga/o negra/o. Certa vez ao conversar com um colega, antropólogo negro, Luiz 

Carlos, oriundo da área do direito, sobre nossa escrita ele me relatou tensão e nervosismo 

quando, na defesa de sua dissertação, uma avaliadora lhe falou que ao ler seu trabalho, 

pensava que ele era branco e que ele deveria “deixar claro” que se tratava de um homem 

negro. Ao suprimir sua subjetividade no campo e seus processos de negociação no 

encontro, automaticamente meu colega foi lido como branco. Nessa dialética, o branco é 

tido como universal e padrão entre antropólogos. Eu e meu colega ficamos por dias 

refletindo o significado dessa frase e sua perversidade. Qual seria a necessidade de nomear 

sua raça? Seria sua escrita formal “demais” capaz de mascarar sua raça? Teria sua escrita 

se “embranquecido” ao seguir o padrão não subjetivo da acadêmia? Restaria a nós, 

antropólogas/os negras/os, sempre a subjetividade e uma escrita sensível mesmo quando 

estamos falando de um/a “outro/a” distante? E sim assim o fazemos, o que essa prática 

tem a nos ensinar e a contribuir para a antropologia? 
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A população preta tem sido historicamente objeto de pesquisa da antropologia. 

Quando passamos desta posição à de sujeito causamos incômodos e tensões na disciplina 

que não somente parte de epistemologias brancas como trabalha com métodos que 

dificilmente conseguimos nos adequar. bell hooks argumenta que o sujeito “têm direito de 

definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidade, de nomear sua 

histórias” enquanto objetos são definidos por outros, possuem uma “história designada 

somente de maneiras que definem (nossa) relação com aqueles que são sujeitos” (hooks, 

1989, p.42). Assim sendo, nossa angústia, enquanto pesquisadoras/es negras/os, é por 

compreender a necessidade de uma disciplina sem objetos, de pesquisa centradas em 

sujeitos e que rejeita o distanciamento.  

A academia é um espaço violência, ‘não é uma verdade objetiva científica, mas sim 

o resultado de relações desiguais de poder de “raça”’ (KILOMBA, 2019 p.53). Dessa forma, 

somos categoricamente rebaixados em nossos trabalhos mediante a uma disciplina que 

somente nos concebe pela tutela 

 

quando elas/eles falam é científico, quando nós falamos é acientífico.  
universal/específico; 
objetivo/subjetivo; 
neutro/pessoal; 
racional/emocional; 
imparcial/parcial; 
elas/eles têm fatos/nós temos opiniões; 
elas/eles têm conhecimento/nós temos experiências; (KILOMBA, 2019, p.52) 

 

O que acontece então, quando aqueles que costumam ser colocados enquanto 

“outros” os tradicionais “objetos” de estudo da antropologia, que acompanha a disciplina 

desde sua criação, resolvem falar “em seu próprio nome” (HALL, 1990, p.222)? 

 

Nativa para os meus, Nativa para eles 

Em um congresso de antropologia no Brasil perguntei ao grupo de trabalho que 

participava se conseguiam nomear ao menos um/a antropólogo/a negro/a, meu ouvintes, 

em esmagodora maioria branca, se emudeceram. Conseguiam pensar em um ou outro 

indígena, sem lembrar de fato seus nomes. Não é segredo que somos minoria na disciplina, 

também não é segredo sua participação no processo de colonização. Estas são verdades 

desconfortáveis à branquitude que tornou o/a sujeito/a negro/a mais do que seu “outro/a” 
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mas sua “Outridade”, ‘a personificação de aspectos repressivos do “eu” do sujeito branco’ 

(KILOMBA, 2019, p.38). Assim, podemos definir branquitude como “*...+ uma posição em 

que sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente privilegiados no que diz 

respeito ao acesso a recurso materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo 

e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade.” 

(SCHUCMAN, 2015, p.56 apud ALMEIDA, 2019, p.75) 

Ao mencionarmos a arquitetura do racismo na disciplina, o antropólogo branco 

rapidamente recorre as comunidades que trabalha para uma identificação étnica. Não é 

incomum ouvirmos antropólogos brancos chamando “carinhosamente” a comunidade que 

trabalham de “meus índios”. De forma similar, escutamos eles falarem com a mesma  

tranquilidade de um liberal anuncia que “somos todos iguais”, que “todos somos o outro 

de alguém”, como se pessoas negras tivessem poder estrutural para fixar a branquitude em 

uma identidade que não seja a que ela mesmo tomou para si.  

Esse processo de negação dos efeitos da colonização na disciplina e o racismo em si, 

é um mecanismo de defesa do ego, ‘momento no qual o sujeito afirma algo sobre “a/o 

Outra/o” que se recusa a reconhecer em si próprio” (KILOMBA, 2019, p.34). A antropologia 

já não mais opera alimentando o processo de colonização, todavia, isso não significa que o 

antropólogo branco simplesmente por se dedicar a compreender “as/os Outras/os”, 

estejam a livres de práticas racistas em campo ou fora dele. 

 
A substituição do racismo científico e do discurso da inferioridade das raças pelo 
“relativismo cultural” e pelo “multiculturalismo” não se explica por uma 
“revolução interior” ou por uma “evolução do espírito”, mas por mudanças na 
estrutura econômica e política que exigem formas mais sofisticadas de 
dominação.  O incremento das técnicas de exploração econômicas é 
acompanhado de uma evolução das técnicas de violência e opressão, dentre as 
quais, o racismo. (ALMEIDA, 2019, p.72) 

 

Uma vez reconhecendo o poder da ciência em “produzir um discurso de autoridade, 

que poucas pessoas têm condição de contestar” (ALMEIDA, 2019, p. 70), não podemos 

analisá-la como deslocada da lógica de dominação e das dinâmicas de poder.  

 
 

[...] o momento posterior da dinâmica do racismo é o do enquadramento do 
grupo discriminado em uma versão de humanidade que possa ser controlada, na 
forma do que podemos denominar de um sujeito colonial. Em vez de destruir a 
cultura, é mais inteligente determinar qual seu valor e significado. [...] as cultura 
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negra ou indígena, por exemplo, não precisam ser eliminadas, desde que seja 
possível tratá-las como “exóticas”. (ALMEIDA, 2019, p.73). 

 

Uma face do racismo está no fascínio pelo “exótico” e “primitivo”, a fantasia de que 

“as/o Outras/os” estão mais próximas/os da natureza e autenticidade. A mesma 

branquitude que forja sua universalidade em oposição ao étnico, apresenta inveja racial 

(KILOMBA, 2019). Assim, há o desejo “de possuir alguns dos atributos desejados das/os 

(‘Outras/os’) e, ao mesmo tempo, o desejo de que a/o ‘Outra/o’ seja destruído porque 

ela/ele representa algo entendido como ausente no eu” (Sernhede, 2000,p. 314, apud 

KILOMBA, 2019, p. 159). Este último se faz presente na desconfiança e descrédito quando 

“as/os Outras/os” adentram as universidades, se tornam antropólogas/os e  escrevem “em 

seu próprio nome” (HALL, 1990, p.222). 

O momento que me impulsionou a escrever sobre a importância do corpo em 

campo foi uma atividade de grupo em uma biblioteca comunitária em Salvador durante o 

mestrado, quando, um estudante da pós-graduação, respondeu a indagação do professor 

branco responsável pela disciplina, à comunidade negra local, se eles sabiam “o que era um 

antropólogo”, com: “somos tipo Indiana Jones”. Naquele instante, meus colegas, 

antropólogos negros, nos entreolhamos assustados. O professor rapidamente tentou 

contornar a situação. Mas a vergonha que sentimos e a sensação do formigar nas mãos 

foram incontroláveis em nossa expressão. “Indiana Jones era um arqueólogo”, respondeu 

outro. De fato, o personagem, Henry Jones Júnior, é professor de arqueologia mas não é 

este o grande incômodo. Indiana Jones, homem branco que sempre carrega um chicote e 

uma pistola, raramente está dando aula, a trama do filme é sobre suas aventuras e caça à 

relíquias. Ele é, antes de tudo, uma personificação da figura do colonizador.  

A sensação que nós negras/os sentíamos de angústia e dor física é um processo de 

somatização perante ao trauma colonial reencarnado no presente. “A necessidade de 

transferir a experiência psicológica do racismo para o corpo expressa a ideia de trauma no 

sentido de uma experiência indizível, um evento desumanizante, para o qual não se tem 

palavras adequadas ou símbolos que correspondam” (KILOMBA, 2019, p.161). Naquele 

momento éramos antropólogos/as ou nativos/as? Para uma sitação como essa, Patricia Hill 

Collins usa o termo o forasteira de dentro/outsider within, uma “posição social ou espaço 

de fronteira ocupados por grupos com poder desigual” (RIBEIRO, 2018, p.45).  
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Para Collins (2016) dentro do movimento feminista, da sociologia e da academia, 

como um todo, as mulheres negras feministas estariam no outsider within um espaço de 

“intelectuais marginais” (MANNHEIM, 1954) que apesar de ser por vezes doloroso, 

também pode servir como um estímulo criativo devido ao caráter multidisciplinar de sua 

produção. Dentro do movimento feminista a mulher negra é um “forasteiro de dentro” 

devido a forma que ela e suas demandas são vistas e tratadas apesar de também ser uma 

mulher feminista. Todavia, Collins (2016, p.100) acredita que é possível e necessário se 

aproveitar desta posição que proporciona à mulher negra “um ponto de vista especial quanto 

ao self, à família e à sociedade” e que lhe permite analisar a sociedade de forma mais ampla.  

 
 

[...] a transição do status de estudante para o de praticante engajado em 
encontrar fatos significantes que os paradigmas sociológicos definem como 
importantes, encaixar os fatos às teorias existentes e aprofundar o próprio 
desenvolvimento paradigmático pode advir de forma mais suave para homens 
brancos de classe média do que para mulheres negras trabalhadoras. Este último 
grupo tende a ser bem mais afetado pela falta de encaixe entre suas experiências 
e os paradigmas da própria sociologia. Além disso, as mulheres negras que 
apresentam uma forte base na cultura das mulheres negras (por exemplo, as 
mulheres que reconhecem os valores da autodefinição e autoavaliação e que 
expressam um entendimento concreto de irmandade e maternidade) podem 
estar mais aptas a tomarem uma postura crítica frente a todo o empreendimento 
sociológico. Em resumo, onde sociólogos tradicionais veem a sociologia como 
“normal” e definem o seu papel como sendo o de aprofundar o conhecimento 
sobre um mundo normal com suposições avaliadas como certas, as outsiders 
within podem naturalmente enxergar as anomalias. (COLLINS, 2016, p.19) 

 

Acredito que, apesar de ser um bom conceito e cumprir um papel importante em 

analisar a situação de intelectuais negras estadunidenses, o termo em si outsider within, 

ainda seria inclusivo demais para compreender a experiência de antropólogas/os negras/os 

em campo e fora dele com antropólogos brancos.  Não estamos “dentro” da antropologia 

brasileira enquanto sujeitas, mas, de fato, possuímos um ponto de vista especial que nos 

permite analisar a sociedade de uma forma mais ampla. 

Em tese, ninguém nasce antropólogo ou nativo, “o antropólogo é alguém que 

discorre sobre o discurso de um nativo” (VIVEIROS, 2002, p.113). Esses sujeitos, se 

encontram e se conflitam através do discurso que não é somente o texto mas todas as 

práticas de sentido. Estas práticas são a do observador (o antropólogo) e a do observado (o 

nativo), porém para alguns pesquisadores essas não são tarefas bem separadas. No 

encontro etnográfico que comecei a destrinchar, quando chegamos na Biblioteca, estava 

ocorrendo uma aula sobre identidade negra, ofertada por um jovem negro à outros jovens 
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negros em uma sala repleta de pinturas que enalteciam a estética, história e cultura negra. 

Assim que chegamos, dois colegas negros, foram convidados a recitar belíssimos poemas 

sobre identidade negra. Logo depois, o professor responsável, apresentou nossa turma e 

disse que éramos antropólogos, perguntando aos jovens se eles sabiam o que significava. 

Ninguém soube responder. Entre os estudantes e o professor, mais tarde, surgiu o debate 

do porquê deles não saberem, se “por acaso” o estudante que realizava pesquisa ali, não 

tinha se apresentado como antropólogo. Em realidade, o estudante não adentrou aquele 

espaço como pesquisador ou com intuito de pesquisa. Como homem negro e morador da 

periferia de Salvador, a biblioteca fazia parte de seu círculo social. Somos primeiro 

antropólogos/as ou nativos/as?     

Enquanto esse debate ocorria em um espaço, eu e minha amiga estudante negra 

cotista, saímos andando pelo bairro, paramos em um Salão de Beleza, compramos 

geladinhos, fomos no banheiro e conversamos com duas outras mulheres negras sobre a 

dinâmica do bairro e a presença da Biblioteca. Quando voltamos, ela foi chamada para 

contar sua trajetória de vida para as outras moças. Ela contava que é do interior e veio 

trabalhar em Salvador para cuidar de uma jovem e que somente mais tarde conseguiu 

entrar na Universidade. Todas/os, as/os assim intituladas/os, nativas/os se emocionaram. 

Eu também tive a oportunidade de me apresentar, foi sem dúvidas um momento de 

conexão com as jovens presentes que puderam tirar dúvidas sobre cursinho, vestibular e 

racismo na Universidade.  

Acredito que nosso corpo, como um carregador signos, é essencial para o 

entendimento do encontro etnográfico e que assim sendo, deve ser levado a sério no 

campo e no texto. Ao falar com antropólogos brancos sobre meu trabalho com mães 

negras da periferia de Ilhéus, minha cidade natal, era normal o repúdio ao meu ato de 

compartilhar conhecimento sobre assuntos, como negritude e cuidados com a criança. 

Professores brancos se incomodavam ao supor que eu intitulava minhas amigas e 

interlocutoras como negras sem elas anteriormente se declararem. Como se o fator 

histórico, a política de embranquecimento no Brasil e o racismo cotidiano, devessem ser 

tratados como um segredo e que meu papel, seria o de desempenhar uma análise neutra 

de como “as nativas” se comportam mediante as dificuldades, negando raça como uma 

fator fundamental desta situação. Claro que, como “boa antropóloga negra”, repassei a 

angústia dos brancos as sujeitas que prontamente riram. Não bastou eu pisar o pé no 
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campo para ouvir os primeiros chamados de “nega”. Há problemáticas antropológicas que 

só dizem respeito à branquitude e seu sentimento de culpa. 

Não se tratava de trabalhar raça e racismo como algo dado, mas de verificar quando 

e como estas categorias de análise se tornaram presentes no campo. O que quase sempre 

acontece. Mas, como intelectuais da diáspora, não nos demoramos em reconhecer. Se 

antropólogos brancos adentram bairros negros que se mobilizam em torno da raça, que 

produzem eventos em torno da raça, que gritam raça  e pautam racismo cotidianamente 

na capital brasileira mais negra fora de África, e mesmo assim, preferem ocultar raça e 

racismo como categorias importantes no seu trabalho é porque a neutralidade é uma farsa 

acadêmica branca que há muito tempo foi desvendada, basta saber a quem ela é imposta, 

quem pode não usá-la e  o que é considerado neutro. 

 

Afetos, estranhamentos e tensões 

Sabemos que trabalhos de campo possibilitam o desenvolvimento de afetos e que 

dois antropólogos, ou mais, experienciando o mesmo campo, podem gerar textos 

etnográficos bem distintos, mas o que acontece quando “as/os Outras/os” estão em 

campo e o que dizem suas/seus interlocutoras/es?  

Durante a graduação minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Angela Maria de Souza, na 

disciplina Etnografia Urbana, narrava para a classe certas tensões que vivenciou em seu 

trabalho de campo junto ao Movimento Hip Hop de Florianópolis. Ela relatou que quando 

entrava nas comunidades “era vista como qualquer outra moradora pela polícia” durante 

as abordagens. Este momento lhe causava tensão ao mesmo tempo que lhe permitia 

estabelecer um laço com as pessoas do bairro. Sabemos que nas escolas existe uma grande 

ausência de estudos sobre os reflexos da escravização e sua relação com o processo de 

marginalização, precarização e genocídio da população negra. Contudo, naquele momento, 

mediante a experiência de racismo, fez-se desnecessário nomear a relação com a cor da 

pele para o entendimento daquela situação. Logo, torna-se nítido que  

 
 

mais do que a consciência, o racismo como ideologia molda o inconsciente. Dessa 
forma, a ação dos indivíduos, ainda que conscientes, “se dá em uma moldura de 
sociabilidade dotada de constituição historicamente inconsciente”. Ou seja, a 
vida cultural e política no interior da qual os indivíduos se reconhecem enquanto 
sujeitos autoconscientes e onde formam os seus afetos é constituída por padrões 
de clivagem racial inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. Desse 
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modo, a vida “normal”, os afetos e as “verdades” são, inexoravelmente, 
perpassados pelo racismo, que não depende de uma ação consciente para existir. 
Pessoa racializadas são formadas por condições estruturais e institucionais. Nesse 
sentido, podemos dizer que o racismo que cria a raça e os sujeitos racializados. 
(ALMEIDA, 2019, p.64). 

 

Refletindo a partir de sujeitas/os racializadas/os, sendo minha professora também 

uma sujeita racializada, em seu livro, A caminhada é longa... e o chão tá liso: o movimento 

Hip Hop em Florianópolis e Lisboa (2016), Souza compreende que sua experiência em 

campo lhe permitiu “repensar e mesmo ressignificar práticas e espaços” (SOUZA,2016, 

p.195) devido as relações estabelecidas entre pessoas negras. Após a publicação deste 

livro, desenvolvemos juntas, dois projetos de pesquisas, Na Fronteira: Mulheres Negras nas 

Artes - PIBIC 2016/2017 (IC - CNPq) e Mulheres Negras na fronteira e seus espaços sociais: 

População Negra na região PIBIC 2017/2018 (IC - CNPq), onde frisamos a característica 

especial destes projetos: a pesquisa/extensão tornou-se a maneira de realizar o trabalho 

de campo a partir de uma relação estabelecida entre mulheres negras. Essa especificidade 

nos permitiu uma troca de experiências profundas e intensas pois rapidamente 

conseguimos a confiança de nossas interlocutoras. Notoriamente, “*...+ o racismo, 

enquanto processo político e histórico, é também um processo de constituição de 

subjetividades, e indivíduos cuja consciência e afetos estão de algum modo conectados 

com as práticas sociais” (ALMEIDA, 2019, p. 63).  

Se fossemos mulheres brancas teríamos a confiança de nossas interlocutoras? 

Talvez. Mas de fato existem certos traumas gerados pelo racismo que algumas pessoas 

negras não se sentem confortáveis em relatar à uma pessoa branca que não vivenciou o 

mesmo trauma e que é sua opressora em potencial. Isto se tornou nítido para mim, 

quando trabalhei com a mulheres haitianas que moravam em Cascavel, cidade do oeste do 

Paraná. Marquei um dos encontros previamente com a responsável pela Cáritas na cidade, 

em uma feira de artesanatos em que as moças vendiam produtos que construíram com a 

auxílio da instituição. As coordenadoras me apresentaram à duas mulheres haitianas e se 

retiraram da feira. De imediato uma das moças me perguntou de onde vinha, analisou 

meus traços, tocou meu cabelo e exclamou “Mestiça! Que bom pois não me sinto 

confortável com pessoas brancas”. Logo em seguida, relatou episódios de racismo e sua 

influência na baixo autoestima as mulheres negras brasileiras. Ela me contou que a 

situação das/os haitianas/os no Paraná é complicado “sempre ouço falar de muitos casos 
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de racismo”, principalmente no trabalho. Naquele momento de encontro de identidades 

distintas da diáspora negra, entendi a especificidade da produção intelectual antropológica 

de mulheres negras e seu poder em revelar segredos coloniais enterrados pela 

branquitude.  

Anos depois, em 2019, durante o mestrado, fui nomeada para realizar um trabalho 

em uma das comunidades Tupinambá situadas em Ilhéus. Todas as pessoas naquele 

momento frisaram que não esperavam uma antropóloga negra e a importância da minha 

identidade que lhes transmitiam uma sensação de confiança, palavra utilizada com 

frequência. O encontro na comunidade foi marcado por muita emoção, onde percorremos 

a identidade afroíndigena de minha família e denunciamos o racismo cotidiano para contra 

a população negra e indígena. Também me revelaram que “nenhum antropólogo de fato 

entrou aqui” e que “a gente sabe de um monte de coisa errada que escreveram sobre nós”. 

O que se espera de uma situação como esta é o choque. Todavia, o convívio com certos 

antropólogos brancos e suas práticas  para com “as/os Outras/os” fora do encontro 

etnográfico, como estudantes cotistas em universidades, já me faziam imaginar situações 

como essa.  

 

Considerações Finais 

A subjetividade e emoção são marcantes nos encontros aqui narrados. São 

resultados de processos únicos de encontros de corpos da diáspora negra. Quando, como 

antropólogas/os negras/os, incorporamos esses momentos em nossa escrita fortalecemos 

nossa crítica, compondo uma fazer antropológico político que aponta para novas 

metodologias. Cada vez mais “as/os Outras/os” da antropologia adentram a disciplina, sem 

nenhuma vontade de partir do mesmo ponto teórico-metodológico da branquitude, 

expandindo e tensionando os conceitos e práticas da academia. Como ponta Rita Segato 

isto,  

 

representaria uma mudança radical na prática e nos valores que inspiram a 
disciplina até hoje, pois não significaria a mera refletividade ou o retorno de nós 
mesmos, antropólogos, ao Nós, depois de uma imersão passageira no mundo do 
outro – como se aceita, como corolário do exercício etnográfico, a idéia de 
regresso com estranhamento de nossas premissas. Não me refiro a esse 
exercício, refiro- me ao negro, ao índio ou ao camponês, estudados como objeto 
privilegiado da disciplina, dizendo-nos quem somos para eles e o que eles 
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esperam de nós – o que, gostemos ou não, de fato já está ocorrendo. (SEGATO, 
2006, p. 2006) 

 

Mediante ao inevitável, cabe ao antropólogo branco abandonar o vício da tutela  e 

a paixão pelo “exótico”. Diversos antropólogos negras/os apontam a dificuldade de 

publicar em grandes revistas antropológicas que costumam taxar como “confuso” ou 

simplesmente não reconhecer de onde partimos. De forma similar, estudantes cotistas 

relatam perseguição e rejeição nas Universidades. 

Lembro-me de  uma vez receber uma negativa da avaliação de um artigo meu sobre 

a crítica feminista de Marilyn Strathern para a antropologia que submeti à uma revista 

feminista acadêmica brasileira. Uma das críticas que recebi foi ‘ao afirmar que "É 

necessário que antropólogas/os ocidentais não procurem resolver seus problemas e 

dicotomias como a distinção entre “sujeito/objeto” e “natureza/cultura” ao estudar 

sociedades não ocidentais", o(a) autor(a) demonstra desconhecer as contribuições da 

produção pós-colonial europeia e decolonial latino-americana da Antropologia 

atualmente.’ Ora, com tudo que aqui foi exposto neste trabalho, me parece que a crítica  

decolonial e/ou pós-colonial branca, daqui ou da europa, ainda não é suficiente para a 

conjuntura brasileira. Logo, muito mais que compreender e analisar o processo de 

colonização, a colonialidade e seus reflexos; contra-colonizar, posicionamento político, 

postura e antes de tudo movimento que implica uma ação, ou nas palavras do próprio 

Antonio Bispo dos Santos (2015, p.20) “processo de enfrentamento entre povos, raças e 

etnias em confronto direto no mesmo espaço físico geográfico”, é uma necessidade 

constante.  

É interessante que gritos por revolução e mudança dentro da disciplina realizada 

por antropólogos brancos compõem um tipo de antropologia, a do “engajamento político”, 

enquanto “as/os Outras/os” são reduzidos à militância. Não soa tão ofensivo quando Rita 

Segato aponta que a disciplina “terá de se expor e se curvar à demanda e à interpelação 

daquilo que outrora fora seu “objeto” e deixar-se interpelar” (SEGATO, 2006, p. 228). Isto 

ocorre porque apesar de apontar para algo revolucionário dentro da disciplina, aqui o 

papel de tutela da branquitude não é desativado, são ainda antropólogos brancos que 

direcionam o caminho da antropologia. Sendo assim, a escrita negra e indígena ainda 

precisa continuar afiada, tensionando e expandindo conceitos, e isto, não poderá ser 

tratado somente como “militância” mas levado a sério como produção acadêmica.  
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FIOS QUE CONTAM HISTÓRIAS: RELATO SOBRE UMA ETNOGRAFIA NO CIBERESPAÇO 
 

Camila da Rocha Galvão Oliveira99 

 
Resumo 
Investigo um objeto do qual faço parte, pois, antes de transformar em objeto de pesquisa os vídeos de 
youtubers negras, eles já faziam parte do meu universo como mulher negra. Como trabalhar a minha 
subjetividade ainda é um desafio, esta pesquisa foi um exercício continuo. A experiência etnográfica no 
espaço virtual entrelaça a minha posição como pesquisadora e meu lugar nesse campo, o que de alguma 
forma influencia na relação sujeito/objeto, fazendo com que seja necessário reconstruir a minha experiência 
na escrita. 
 
Palavras-chaves: YouTube;  Gênero;  Mulheres Negras; Estética e Trajetória. 

 

 Analisar a forma de como mulheres negras estão construindo novos discursos por 

meio de seus corpos, no Youtube, é uma experiência de reconstruir uma nova percepção 

sobre si por meio da estética: passei pelo período de transição capilar e, durante esse 

processo, construí novas noções sobre questões raciais que, para mim, não eram até então 

um ponto de discussão. Na minha trajetória, destaco a importância da aceitação da 

estética negra, pois aprender a lidar com a textura e o volume do meu cabelo foi 

fundamental para a compreensão e a construção de uma identidade racial. Por meio do 

cabelo, busquei novas representações sociais, nas quais eu poderia me reconhecer e 

alimentar a minha necessidade de ser representada. Um dos espaços onde encontrei 

pessoas que falavam do momento de mudança que eu estava vivendo, foi nas redes 

sociais, em especial o YouTube. Assim, encontrei formas de cuidar e aceitar o meu cabelo. 

O interesse sobre o mundo virtual deve-se muito ao fato de que diariamente estamos 

conectados por diversas redes sociais e, de certa forma, naturalizamos esse meio virtual como mais 

uma de nossas práticas diárias. Por isso questiono como seria o meu papel, enquanto pesquisadora, 

em um espaço no qual sou parte integrante. A Antropologia nos ajuda a estudar o que é diferente e 

distante de nós mesmos, e o que é familiar aos nossos olhos, fazendo com que enxerguemos o 

processo de naturalização das nossas ações.  

Do mesmo modo, o fato de ser mulher negra e de utilizar técnicas para a manipulação do 

meu cabelo me insere duplamente dentro do meu campo de pesquisa. Por isso, faz-se necessário 

redimensionar as fronteiras que me localizam enquanto pesquisadora e “seguidora” de canais no 
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YouTube, de acordo com o campo em que estou inserida. Isso auxilia ou não na reflexão do meu 

campo de pesquisa? 

Tenho traçado uma trajetória dentro deste ambiente de investigação. Estou envolvida, 

desde a graduação, com a temática da estética dentro da mídia digital, que foi tema do meu 

trabalho de conclusão da graduação. Nesse trabalho, me dediquei a uma análise antropológica 

sobre o período de “transição capilar” e como ele pode ser uma prática ritualizada, antes mesmo 

de ser estético.  

Identifiquei, por meio da comunicação direta de mulheres dentro de um grupo fechado no 

Facebook, a troca de ideias e experiências entre as mulheres e seus meios sociais, fazendo com que 

o grupo fosse um local de referência para informações sobre questões como a transição capilar, o 

crescimento e a manutenção do cabelo natural.  

Realizei a etnografia de um grupo fechado no Facebook, Cacheadas em Transição, e 

acompanhei diversas postagens em que mulheres compartilhavam impressões sobre sua relação 

com o cabelo e a sociedade durante o período de transitoriedade ao qual se submeteram. Algumas 

coisas saltaram aos meus olhos: grande parte das mulheres que descreviam suas condições eram 

negras e já tinham vivenciado decepções com o uso de produtos químicos que agrediram o seu 

couro cabeludo, os quais alteravam a estrutura do fio capilar (produtos de alisamento).  

O grupo era um meio de compreender como mulheres desenvolviam discursos capazes de 

moldar o seu corpo, por meio de novos significados e parâmetros estéticos, que contribuem para 

levantar questionamentos sobre si mesmas.  

Este trabalho articulava um discurso fundamentado na ideia de natural que ganha corpo 

dentro da cultura, ou seja, mulheres estão construindo ideias, significados e significantes ao 

delinearem suas trajetórias de vida dentro desses discursos. Por opção metodológica e teórica, não 

explorei a fundo a temática racial que está presente nesse processo. Optei por uma linha de 

construção de um corpo estético por meio das construções de um discurso no Facebook, retirando 

a categoria racial da minha leitura do processo.  

Porém, acredito que, ao ocultar a raça como uma categoria de análise, inviabilizei algumas 

interpretações que podem colaborar muito para a análise das mulheres que estão inseridas nessas 

redes sociais, de uma forma geral, e estão compartilhando entre si suas vivências nesse período e 

após a transição capilar. Algumas questões ficaram muito latentes, para mim, sobre as diversas 

postagens que acompanhei durante a pesquisa, entre elas a presença de mulheres negras que 

produziam blogs e vídeos ensinando como manusear o cabelo crespo, esse cabelo que emerge após 

a transição capilar.  
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Notei que o cabelo proporcionava às mulheres uma nova possibilidade de performar além 

do grupo fechado no Facebook. Elas estavam aprimorando o seu discurso, nos moldes da 

sociabilidade digital, por meio das técnicas capilares postas em circulação por elas. Ao conhecer os 

demais veículos de troca sobre a estética de mulheres negras, fiquei instigada em analisar como 

elas articulam seus corpos e suas falas para os seus pares e demais pessoas.  

Neste mundo vasto de conteúdo, optei por migrar a minha pesquisa para o Youtube, uma 

plataforma virtual em que qualquer pessoa pode postar vídeos. E encontrei muitos perfis de 

mulheres negras que estão refletindo, produzindo conteúdo ligado diretamente à estética da 

mulher negra, e cujo tema é a relação com o corpo e como ele ocupa os diferentes espaços sociais, 

sendo mediado pela estética. Dessa forma, elas discutem autoestima, identidade, comportamento, 

relações afetivas e política, entre outros temas.  

Fiquei um pouco receosa ao investigar um objeto do qual faço parte, pois, antes de 

transformar em objeto de pesquisa os vídeos de youtubers negras, eles já faziam parte do meu 

universo como mulher negra. Estabelecer tal distanciamento na minha pesquisa foi um desafio, 

pois durante todo o processo era necessário vigiar a minha prática. Como trabalhar a minha 

subjetividade ainda é um desafio, esta pesquisa foi um exercício contínuo.  

Em meio a produção da pesquisa, eis que identifico vários pontos em comum com a relação 

que construí com o meu próprio cabelo e corpo negro. Apesar de não ser uma youtuber, eu me 

reconheço nas falas dessas mulheres, quando relatam sobre a experiência de descobrir a beleza em 

si mesma. A construção de uma identidade racial dessas mulheres (inclusive a minha), perpassa 

pela nova geração de classificações e símbolos construídos pela percepção do cabelo e que passam 

a orientar as novas corporalidades construídas. 

A todo momento, eu tinha dúvidas sobre como eu encontraria um meio de reordenar a 

minha subjetividade no campo, por ser uma mulher negra, periférica e crespa. Percebi que pelo 

fato de ser eu, o campo me mostraria outras questões relevantes para análise, a antropologia 

estava sendo desenvolvida na medida que eu realizava as conexões de trajetórias das youtubers, 

junto da minha história. Eram narrativas de ações afirmativas construídas dentro de um rede de 

sociabilidade identitária. 

Em minha análise, observei discursos que se imbricam, gerando uma nova relacionalidade 

com o que entendemos como sujeito/objeto. A pesquisa nas redes é uma forma de compreender 

que os lugares são extensões que se complementam, e assim podemos compreender a 

multiplicidade encontrada e vivida no campo pelo “pesquisador/pesquisado.” 
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A experiência etnográfica no espaço virtual entrelaça a minha posição como pesquisadora e 

meu lugar nesse campo, o que de alguma forma influencia na relação sujeito/objeto, fazendo com 

que seja necessário reconstruir a minha experiência na escrita.  

Trago em minha pesquisa a articulação da estética e da tecnologia no debate sobre 

construção identitária. Creio que, dessa forma, mulheres negras se veem com a capacidade de 

modificar e ressignificar as relações sociais, alterando as concepções que indivíduos possuem sobre 

a sua vida e possibilitando uma maior interação social entre seus pares.  É a possibilidade de 

elaborar novos roteiros sobre suas vivências, e novos desdobramentos das experiências com seus 

corpos. 

Ao articular a relação “tecnologia/cultura”, a partir dos efeitos da sociabilidade das 

youtubers negras, realizo uma análise dos discursos que circulam nesse campo. Por meio desses 

vídeos, as mulheres negras estão se tornando produtoras e mediadoras de produtos e de um 

discurso identitário através de suas performances estéticas e políticas. Analiso como elas 

relacionam as narrativas de suas vidas com as de outras mulheres, produzindo diversas 

representações identitárias a partir, e principalmente, da estética.  

Um novo sistema de representação, é instituído através de tais representações e 

introjetado via o entendimento de que certas práticas são essenciais, para gerar a ideia de um 

coletivo. Á partir deste ponto, mulheres negras passam a classificar, codificar e transformar novas 

dimensões em torno de seus cabelos originando uma nova linguagem. 

Discutir o modo como youtubers negras estão produzindo um novo painel sobre as relações 

raciais e de gênero na sua performance é, de alguma forma, identificar os temas que atravessam o 

debate. Como mulheres negras estão produzindo um discurso identitário associado com a ideia de 

consumo e estética sobre si no espaço virtual? Pensar essa questão ajuda na compreensão do 

processo de “enegrecimento do ciberespaço” como um todo.  

Há um processo de negociação de identidade na relação entre as youtubers negras. Em 

meio à popularização da internet, elas estão articulando raça e gênero, por meio da produção de 

uma interação marcada por diferenças sociais, e elaborando iniciativas que permitem a legitimação 

de seus discursos.  

É interessante pensar como mulheres que sofrem com uma determinada segregação 

urbana estão expondo suas trajetórias sobre ser negra, pobre e periférica. As youtubers negras 

colocam suas trajetórias por meio do cruzamento de discriminações que lhes rodeia: raciais, 

classistas, sexuais e regionais. Assim, é possível ver a extensão de sua representação para 

diferentes grupos, atendendo às diversas demandas que estão em xeque na construção do sujeito.  
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A escolha dos canais etnografados , foi feita após uma pesquisa de canais na plataforma, na 

qual assisti a diversos vídeos e optei pela escolha de três mulheres especificamente, já que as 

mesmas se encaixavam no recorte desejado. O fato de todas abordarem a temática estética, cada 

uma a partir de sua ótica, é relacionado com a experiência que cada mulher negra possui com o seu 

corpo.  

É no YouTube que ocorre o processo de construção das práticas estéticas elaboradas por 

youtubers negras que estão realizando um formato de discurso que influencia a formação 

identitária racial. Proponho pensar o youtuber como um lugar de fala que viabiliza vozes periféricas 

a falarem sobre si e para si, bem como discutir como essas representações em torno da estética são 

capazes de fornecer dados para impressões da realidade.  

Ao etnografar canais de youtubers negras, até por um interesse pessoal, e a partir desse 

ponto selecionei três youtubers que morassem na Baixada Fluminense, e iniciei um mergulho em 

cada canal. Cada uma em sua localidade (Negra Rosa de Duque de Caxias, TAYA de Nova Iguaçu e 

Nathália Braga), refletindo sobre seu corpo, raça, gênero e sexualidade, entre outros temas. A ideia 

é perceber como, na prática, elas estão construindo seus corpos, em especial o cabelo, por meio de 

uma performance dentro do YouTube. 

A reconfiguração dos corpos pela construção das imagens produzidas por mulheres negras, 

no YouTube, faz com que elas se identifiquem para além de suas performances e assim 

potencializando suas habilidades para além dos vídeos.  Tais vídeos sobre estéticas, podem ser 

considerados com uma forma de “transcender o confinamento das opressões de confinamento das 

opressões de raça, classe, gênero e sexualidade que se interseccionam”. 

Os fios capilares são condutores na construção de uma trajetória de reconfiguração de 

realidades e conscientização da identidade da mulher negra. Por meio de seus corpos e ideias, 

youtubers negras elaboram enredos sociais que estão dando novas perspectivas para discussões 

hegemônicas sobre beleza, incluindo nessa reflexão a mulher negra.  

Ao fazer uma abordagem antropológica do cabelo, deve-se compreendê-lo como parte de 

um “corpo social e linguagem”, já que ele faz parte da esfera cultural. O cabelo, nessa análise, pode 

ser percebido como um signo que viabiliza a construção de identidade através da ideia de 

pertencimento de grupo. Toda essa discussão perpassa o campo da cultura, pois a forma como o 

cabelo é enxergado e manuseado é ditada através da orientação que possuímos sobre os nossos 

corpos na vida social. 

  Compreendendo o cabelo como parte de um corpo que está sujeito a mudanças e 

que possui diversas representações sociais e produção simbólica, não podemos tomá-lo 

como algo dado. Desnaturalizar o cabelo é perceber quais as dimensões sociais que estão 
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por trás do que é apresentado. É necessário que haja a reflexão de quais são os 

instrumentos ou técnicas capazes de moldá-lo de acordo com o contexto social no qual 

está inserido. 

   O cabelo é um agente do processo de transformações e logo torna-se um produto 

“fabricado” e moldado de acordo com a trajetória de vida do indivíduo; por isso, o cabelo 

possui grande peso na formação da identidade quando o pensamos como fruto de uma 

experiência individual ou coletiva. Por meio das observações do trabalho de campo, 

encontrei muitos vídeos que abordam a temática que envolve a transição capilar. O 

abandono de químicas transformadoras é um período em que mulheres negras constroem 

uma imagem visando à beleza do cabelo natural.  

O cabelo enquanto parte do corpo está sujeito a produzir diversas reproduções 

simbólicas e sociais, logo não podemos lidar com o mesmo como algo natural. Ele possui 

uma bidimensão, cultural e biológica, gerando influência sobre o outro, e expressa ações 

que são capazes de produzir classificações, códigos e símbolos que orientam performances 

dentro do YouTube. 

 O cabelo ajuda a compor a performance de youtubers negras em suas trajetórias 

no YouTube. A construção de uma estética inicia um processo que vai além de um 

indivíduo, elaborando a distinção de indivíduos pela diferenciação do corpo. O cabelo é 

parte do corpo que produz linguagem, gerando ações coletivas que agem e constroem 

habilidades e competências, ou seja, o cabelo compõe a noção de pessoa. 

Esse cabelo natural, exaltado no YouTube, transforma-se em muito mais que uma 

rede de significados: ele se torna uma forma de articular as relações sociais. Por meio dele, 

as mulheres negras constroem um novo corpo, que é performatizado através da 

fundamentação do que venha ser um “cabelo natural”. 

A estética sempre foi uma forma de categorizar as pessoas, evidenciando os sinais 

corporais que diferenciam uns dos outros. A estética torna-se um estigma, na medida em 

que ela é uma forma de afirmar a inferioridade de terceiros pela aparência. Mulheres 

negras sempre tiveram seus corpos estigmatizados, por seus traços negroides, cor de pele 

e textura de seus cabelos. 

A feminilidade que perpassa a estética negra sempre foi vista de forma 

depreciativa, sendo assim é estabelecida uma linguagem de preconceitos em relação à 

aparência das mulheres negras. Por serem colocadas nesse lugar, mulheres negras tentam 
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por anos corrigir a condição na qual são estereotipadas, com esforço individual e coletivo 

para alcançar a aceitação. 

Utilizamos a estética, em especial o cabelo, como uma espécie de “fachada” 

(GOFFMAN, 1985) ou “equipamento expressivo” que, de certa forma, padroniza uma 

intenção, expressa a valorização da beleza negra e reforça uma identidade racial por meio 

das performances digitais no YouTube. 

A naturalidade do cabelo crespo, exaltada por muitas mulheres negras no YouTube, 

acaba se transformando em um incentivo para que haja a reflexão sobre a possibilidade de 

construir e pensar o corpo por outras vias não legitimadas e não reconhecidas socialmente 

até então (VILAR, 2012). Assim, a estética negra se distancia de complexos que 

estigmatizam a performance capilar. Dessa forma, elas apresentam seus cabelos dentro 

das práticas sociais em que estão inseridas e dos discursos que são atrelados a eles). 

Esse cabelo naturalmente crespo permite um novo olhar para a estética feminina 

negra, criando signos de distinção por meio de uma certa glorificação do cabelo natural. O 

cabelo passa a ser interseccionalizado, na medida em que ele é um local de disputa de 

poder no qual os gêneros se inscrevem (BOURDIEU, 2002). A crespura dos cabelos, no 

YouTube, é a percepção das mulheres negras sobre si mesma. É a oportunidade que elas 

possuem de construir representação sobre um produto do seu corpo. 

Em meio a todo esse encontro de fios (digitais e capilares), texturas e 

subjetividades, acho importante destacar o circuito e a continuidade com que youtubers 

negras estão compondo suas ações práticas; elas estão deixando registrado em seus perfis, 

a potência de suas vozes e corpos ecoarem como uma espécie de fortalecimento 

identitário por meio de suas performances. 

Mulheres negras estão construindo suas falas, e se colocando em um lugar do qual 

é possível escrever suas histórias e fornecer suas contribuições. Elas criam uma forma de 

representação no qual querem ser apresentadas para a sociedade. Estar nesse lugar é 

produzir uma linguagem na qual há uma modalidade de fala/agência para mulheres negras 

da periferia.  

Dentro, desse processo de um emaranhado de fios e redes digitais, eu me torno 

uma intelectual negra, que analisa a construção da identidade negra por meio da estética. 

E esse processo, acontece dentro do processo de transição capilar, pelo qual vivi, durante a 

minha imersão no meio acadêmico. Nós, mulheres negras, estamos construindo nossas 
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trajetórias de uma maneira potente, independente da ferramenta utilizada para tal. 

Acredito que o meu auto reconhecimento como pesquisadora, está imerso dentro desse 

movimento de expansão de pensamento e rupturas com padrões.  

A autodefinição parte de um movimento onde a construção de discursos torna 

possíveis a articulação e reivindicações de mulheres negras em diferentes espaços de 

atuação. Creio que as fronteiras que distanciam as histórias, estão possuindo um mesmo 

ponto de partida para diferentes mulheres, que é o auto reconhecimento de si mesmas por 

meio de suas estéticas. 

Através do enaltecimento da estética, do cabelo natural, há uma valorização de um 

espaço que estar sendo conquistado, que envolve a relação com autoestima, que é o 

enaltecimento da identidade negra. A estética fala, grita, e assim ocorre uma extensão da 

visibilidade das mulheres negras, há uma legitimação de nossas falas, posições sociais e 

como consequência nos ampliamos a nossa agência para além dos espaços de origem. 

Nós, mulheres negras estamos construindo um suporte de ações por meio de seus 

vídeos, que se transformam em estratégias de resistência aos mecanismos discriminatórios 

que a sociedade incide sobre seus corpos. Entendo que o YouTube faz parte da sociedade; 

porém, nesse espaço, há brechas para que ocorra uma tomada de consciência sobre suas 

ações, e nesse ponto é que ocorre a produção de um discurso. 

Elas estão construindo identidade como um movimento, que possui as suas 

experiências localizadas e posicionadas pelos marcadores de diferenças sociais; logo, suas 

posições são capazes de influenciar o outro, na medida em que estabelecem vínculos com 

as vivências de seus pares. Por isso, destaco o lugar onde estão localizadas 

geograficamente, pois ele demonstra quais marcadores sociais incidem sobre elas. 

Por fim, creio que esse processo de reinvenção fomenta um entrelaçamento de 

subjetividades negras, preenchendo uma lacuna de representatividade sobre discursos de 

si e sobre o outro, os quais se redefinem dentro do espaço digital. Youtubers negras são 

atores que incitam novas formas de operar sua identidade. 
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MOVIMENTOS E RESISTÊNCIAS: VISÍVEIS E INVISÍVEIS 
 

Andaraí Ramos Cavalcante100 
Sheila Cavalcante dos Santos101 

 
Resumo 
Este texto versa sobre os movimentos sociais, em especial os identificados como novos movimentos sociais, 
com destaque para os movimentos sociais negros de Salvador. O propósito é abordar as lutas históricas e 
resistências, inclusive a arte, como uma forma política importante no enfretamento do racismo e das 
violências, também a violência policial, contra as quais jovens negros são vitimizados. 
 
Palavras-chave: Movimentos Sociais Negros; Violência Racial; Jovem Negro; Arte 

 

 

Lutas, avanços, recuos: ofensivas e contraofensivas 
 

Preta desde que nasci,  
Mas, só descobri o valor da minha pele quando cresci  
Me negaram o direito de ser quem eu sou 
Me ensinaram que meu cabelo é ruim  
Até me fizeram achar que era um castigo ser assim 
O tempo passou e informação virou minha arma contra toda opressão 
E hoje minha palavra reflete minha cor, minha vivência, minhas dores, minha 
essência  
E me irritam quando dizem que meu cabelo é moda   
O fato é que fugimos do padrão e que o crespo incomoda 
 
E turbante não é fantasia moça, só para usar quando está em evidência  
Porque não é moda e nem tendência, é o nosso símbolo de resistência  
E ver meu povo no poder é o que quero 
Poesia que recito, corpo que grita, alma que expresso 
e peço nada além disso, representatividade e sucesso. 
(Poesia Símbolo de Resistência, Maiara Silva)         

             

O ponto de partida deste texto é a poesia de uma poetisa que narra sobre o racismo 

na contemporaneidade brasileira, com destaque para o poder da informação, a 

reafirmação da resistência do povo negro e a luta por representatividade. Neste, que é um 

texto-esboço destinado a fomentar o debate acerca das inúmeras consequências do 

racismo e dos atos de resistência a ele, abordaremos brevemente sobre os movimentos 

sociais, em especial os movimentos sociais negros, que têm na reivindicação e na arte 

formas de luta contra o racismo e as violências raciais. De partida, trataremos esses 

movimentos como visíveis e invisíveis.  

                                                      
100
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Antes de identificarmos, porém, o que estamos chamando de movimentos sociais 

visíveis e invisíveis, apresentaremos um entendimento sobre o conceito de movimentos 

sociais. Gobn (2013, p. 309) afirma que “movimentos sociais são ações coletivas de caráter 

sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas de os indivíduos se organizarem e 

expressarem suas demandas”. Sociologicamente, os movimentos sociais podem ser 

agrupados em movimentos tradicionais e novos movimentos. Neste trabalho, versaremos 

sobre alguns dos movimentos que estão localizados nesta última categoria, os novos 

movimentos sociais.        

Para tratarmos adiante sobre movimentos e lutas contra todas as formas de 

racismo, violência racial e, particularmente, a violência racial policial, deixamos aqui 

registrada a marcante imagem de capa da “NÊGO”, Jornal Nacional do Movimento Negro 

Unificado, Nº 15, de novembro 1988, na qual consta um jovem negro, de costas, com as 

mãos na cabeça, na mira de vários tipos de armas. Em letras grandes está escrito: BASTA! 

Uma exclamação que desde então cresce, assim como é crescente a violência racial 

impetrada contra jovens negros no país. Mas será que esse grito de basta tem sido 

suficiente? 

Santos (2012, p. 89), analisando sobre a morte de um jovem negro formado em 

Odontologia, vítima de violência policial que resultou em um clamor por justiça, ressalta 

um posicionamento característico dos movimentos sociais negros: 

 

Frases de impacto recorrentemente utilizadas pelos movimentos sociais negros, 
como “nossas mortes são utilizadas com índices de eficiência policial” ou, então, 
“todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, revelam de que modo a 
questão de violência policial incidente sobre a população negra é vista pela 
sociedade de modo tão natural. Afinal, não pode ser objeto de indignação uma 
ação que vem justamente aplacar o medo da violência e da insegurança, uma das 
maiores preocupações dos cidadãos comuns.  

 

Chamamos a atenção, no trecho acima, para a questão da naturalização, por parte 

da sociedade de modo geral, das ações violentas do policial, enquanto representante do 

sistema de segurança pública, que recaem sobre os negros. Uma indiferença massacrante, 

e nem mesmo os surpreendentes números de ocorrências violentas e mortes têm 

contribuído para uma efetiva mobilização no país contra isso. A ONU Brasil publicou em 

seu portal, em 15/03/2016, a seguinte notícia: “Brasil: Violência, pobreza e criminalização 

‘ainda têm cor’”. 
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Segundo a matéria: 

 

Em relatório publicado nesta semana, a especialista independente da ONU sobre 
minorias, Rita Izsák, alertou: cerca de 23 mil jovens negros morrem por ano, 
muitos dos quais são vítimas de violência pelo Estado. Cenário evidencia 
‘dimensão racial da violência’, que movimentos sociais descrevem como 
‘genocídio da juventude negra’.

102
 

 

Números alarmantes, de uma realidade chocante, para a qual a Anistia 

Internacional pontuou: “Mais absurdo que estes números, só a indiferença”103. Também o 

relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Homicídios de Jovens Negros e 

Pobres destaca que: “E mais impactante é o silencio da sociedade, das camadas médias e 

superiores, para quem esses assassinatos não constituem um problema social”104. 

Se nas duas citações anteriores foi dado destaques a um silenciamento, com o qual 

concordamos, por parte da população brasileira de modo geral, há de ser notada uma 

defasagem de ações eficazes e efetivas contra esse contexto de genocídio também com 

relação aos movimentos sociais. Apesar de existir toda uma história de luta contra o 

racismo e a violência policial por entidades da sociedade civil organizada, que, como 

aponta Sampaio (2016, p. 54), vem sendo levada a cabo por entidades como o MNU, que 

iniciou suas ações desde o final dos anos 1970. 

 

O Movimento Negro Unificado, iniciado em 1978 tem como uma de suas 
primeiras bandeiras, a luta contra violência policial. Essa pauta causou polêmica, 
pois o Brasil ainda vivia sobre em regime ditatorial e o racismo não era visto 
como um fator social relevante.        

 

O MNU tem com uma das suas bandeiras marcantes, além da questão racial, a luta 

contra a violência policial, e é importante registrar a maturidade do movimento, na época 

de sua criação, em compreender a imbricação entre as duas questões. Conforme registro 

histórico, foi exatamente a violência policial que resultou na morte de um jovem feirante 

negro o fato a contribuir para a formação do MNU. 

                                                      
102

https://nacoesunidas.org/brasil-violencia-pobreza-e-criminalizacao-ainda-tem-cor-diz-relatora-da-onu-
sobre-minorias/. 

103
 https://anistia.org.br/entre-em-acao/peticao/chegadehomicidios/. 

104
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/06/08/em-relatorio-cpi-apresenta-sugestoes-para-

acabar-com-genocidio-da-juventude-negra. 
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Era 18 de junho de 1978 quando Robson Silveira da Luz, um feirante negro de 27 
anos, foi acusado de roubar frutas em seu local de trabalho. Levado para o 4º 
departamento de polícia de Guaianazes, zona leste de São Paulo, foi torturado e 
morto por policiais militares sob a chefia do delegado Alberto Abdalla. Semanas 
depois, um grupo de 4 jovens foi impedido de jogar vôlei no hoje extinto Clube de 
Regatas Tietê. Fazia 90 anos da abolição da escravatura

105
.  

 

Esse movimento social, desta forma, nasce como uma reação a um ato pontual, mas 

que representava uma recorrência desse tipo de situação.  

 

Em resposta a esses fatos, um grupo de militantes negros se reuniu em um 
casarão no início da Rua da Consolação, em São Paulo, para discutir a construção 
de um movimento que pudesse mobilizar o Brasil contra a discriminação racial. 
(...) O nome que prevaleceu foi Movimento Negro Unificado – nascia assim o 
MNU

106
. 

            

Assim como o MNU, não deixamos de lembrar que durante todo o processo de 

escravidão, no pós-abolição e durante o século XX os negros aglutinaram 

significativamente, em vários momentos, as mais diversas formas de lutas: os jornais 

organizados ainda durante a abolição, agremiações, clubes recreativos, a Frente Negra, o 

Teatro Experimental Negro e outras centenas de movimentos sociais negros na 

contemporaneidade que se mantêm numa resistência constante. Segundo Schaeber (1999, 

p. 59) movimentos como estes representaram a criação de “novas formas de expressão 

cultural como meio e símbolo de uma identidade cultural negra”, que também 

simbolizaram e continuam simbolizando formas de luta.  

Esse foi o caso mais específico dos blocos afros, cuja referência é a década de 

setenta do século XX, e, com suas músicas e danças, constituíram uma estética negra 

própria. Essa autora afirma, ainda, que os negros usaram o espaço carnavalesco para 

denunciar o racismo camuflado, destacando que: 

 

Os blocos afros cumpriram um papel importante na formação de 
uma auto-estima e nascia ali um novo movimento de resistência 
cultural de negros. Elaborou-se uma identidade negra referida aos 
diversos elementos estéticos (cabelos trançados em vez de alisado, 
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 https://www.geledes.org.br/35-anos-em-marcha-contra-a-discriminacao-racial/ 
106

 Idem. 
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roupa “africana” etc.), além de tematizar o passado e sua herança 
africana na música se pautar na referência política dos movimentos 
de libertação pan-africano. (ibid, p. 59)  

 

Assim como os blocos afros na década de 70, é importante destacar o papel 

mobilizador do estilo musical Rap, na figura dos MC’s, em particular o grupo de rap 

brasileiro Racionais MC’s. Rocha (2016) ressalta que a música do grupo imortaliza os 

conflitos vividos pela juventude negra da esquina dos séculos XX e XXI. Se os blocos afro da 

cidade do Salvador, com destaque para o Ilê Aiyê, Muzenza, Malê Debalê e o Olodum, 

foram fundamentais na construção de uma identidade negra positiva, as músicas dos 

Racionais, contemporaneamente, “contrastam os discursos de cordialidade das relações 

entre pretos e brancos, e de passividade do negro frente ao racismo” (ROCHA, 2016, p. 

146).    

O Racionais MC’s surge no cenário musical brasileiro a partir de 1988, e com seu rap 

denuncia, através da música, racismo, violência e segregação socioespacial, ao retratar 

situações vivenciadas pela população das periferias de São Paulo. Rocha (2016) analisa que 

em suas criações, ao ressaltar os “modos de vidas contemporâneos de jovens negros, como 

é o caso do Vida Loka e do Negro Drama, que são o avesso às formas ‘carnavalescas’ ou 

harmoniosas de representação da população negra na cultura nacional”, a violência racial 

aparece como marca nas experiências da juventude negra (ibid., p. 146). 

Se os blocos afro na Bahia foram fundamentais na construção de uma identidade 

negra positiva, sua construção central é a luta contra o racismo. Já no rap, em especial os 

Racionais MC’s, a luta também é de combate ao racismo, mas o foco central é a violência 

racial “como um fato determinante da experiência de vida e morte dos jovens negros no 

Brasil” (ibid., p. 146). Notamos, entretanto, na cidade do Salvador, a identificação dos 

jovens negros tanto com as canções dos blocos afro como com as canções dos Racionais 

MC’s, tomando por base a atividade de docência e a realização de atividades pedagógico-

culturais com os alunos de uma das autoras deste texto, que é professora na rede pública 

estadual de ensino nesta cidade. 

Contudo, se historicamente, como parte marcante das ações e lutas políticas 

implementadas contra o racismo no Brasil pelo MNU, a violência policial tem sido uma 

ação fundamental de combate para o movimento negro, atualmente constata-se a 

necessidade de uma mobilização mais efetiva nessa direção. O que tem caracterizado o 
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momento atual é a realização de ações pontuais, cuja explicação, dentre outras, volta-se 

para as mudanças na forma de atuação do MNU, talvez resultantes do surgimento de 

novos movimentos indenitários, em função de novas demandas sociais.    

Outro ponto a ser destacado é que, se, por um lado, estamos diante de um 

momento político difícil devido à ocorrência de uma ofensiva pesada e beligerante por 

parte de forças contrárias à manutenção das conquistas democráticas e de garantias de 

novos direitos, por outro, sabemos da histórica capacidade de reação dos subalternizados. 

Desta forma, Holston (2011) afirma inicialmente que todos os Estados estabeleceram, de 

algum modo, diferentes maneiras de “administrar as diferenças sociais que distinguem 

entre seus habitantes”. Essas medidas adotadas foram diversas, desde a escravidão até os 

genocídios. No geral, os Estados prometem cidadania mais igualitária e também justiça e 

dignidade, porém, salienta, a maioria das democracias vivencia conflitos entre seus 

cidadãos. Como resultante desses conflitos, toma corpo o que o autor identificou como 

insurgências: novas formas de lutas, mas, ao mesmo tempo, novas formas de violências.    

Ainda segundo Holston (2011, p. 22), o Brasil é tomado como um caso 

paradigmático de um tipo de cidadania: 

 

Que todas as nações desenvolveram em algum momento e que permanece entre 
os mais comuns: uma cidadania que administra as diferenças sociais legalizando-
as de maneira que legitimam e reproduzem a desigualdade. 

 

O entendimento de cidadania contemporânea, para ele, se desenvolve em 

montagem de formas entrincheiradas e insurgentes, numa relação tensa e em geral 

perigosa, pois as formulações históricas dominantes ao mesmo tempo produzem e limitam 

possíveis formulações em contrário. 

Interessa, nesta discussão, o entendimento insurgência, como: 

 

um processo que é uma ação na contramão, uma contrapolítica, que 
desestabiliza o presente e o torna frágil, desfamiliarizando a coerência com que 
geralmente se apresenta. (HOLSTON, 2011, p. 62)     

 

Assim, os mais “entrincheirados regimes de cidadania desigual podem ser desfeitos 

por movimentos de uma cidadania insurgente” (HOLSTON, 2011, p. 22). Nesse sentido, a 
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persistência da desigualdade e de sua contestação tem construídos, nas periferias, uma 

cidadania insurgente. 

 Neste texto, a ideia de permanência, ainda na atualidade, em relação a questões 

históricas raciais norteia as discussões107. Porém, compreendemos que tais permanências, 

mesmo em suas modificações ao longo do tempo e nos diferentes contextos, são 

decorrentes de insurgências, conforme o entendimento de Holston. Ou seja, são 

resultantes de uma tensão constante de ofensivas e contraofensivas. Assim, devemos 

iniciar o processo de identificação de alguns dos novos movimentos sociais a partir da 

reafirmação de que, historicamente, foram e continuam sendo muitas as formas de lutas 

realizadas pelo povo negro desde o período da escravidão, assim como na 

contemporaneidade.   

 

Movimentos de resistência 

 

Como no primeiro momento expressamos certa perplexidade diante do que 

constatamos como a inexistência de reação ou a realização de ações pontuais e pouco 

eficazes no sentido de mobilização da sociedade civil contra as mortes de jovens negros, a 

partir de então apresentaremos o que identificamos como novos movimentos e 

resistências às violências, os quais são aqui tratados como visíveis e invisíveis. Pontuaremos 

alguns movimentos, bem como as formas de protestos que têm sido utilizadas pelos 

mesmos na luta contra a violência de modo geral, em especial a violência policial contra os 

jovens negros.  

Identificamos como visíveis movimentos sociais organizados, sistemáticos, 

estruturados, reconhecidos pelo conjunto da sociedade, principalmente, por outros 

movimentos sociais, e que têm como princípio a luta em defesa de uma ou várias causas. 

Denominamos de invisíveis aqueles que sociologicamente são assistemáticos, espontâneos, 

                                                      

107
 Esta discussão é feita de modo mais abrangente na tese intitulada Corpos Enforcados, Destroçados e 

Desaparecidos: violência contra jovens negros em Salvador, apresentada ao programa de Pós-Graduação 

em Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salvador, por Andaraí Ramos Cavalcante, em 

outubro de 2019. 
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cuja causa ou causas da mobilização se dá em decorrência de situações aparentemente 

pontuais, momentâneas, mesmo que sejam recorrentes.  

Iniciemos pelos movimentos sociais sistemáticos, organizados. Destacamos, em 

princípio, movimentos organizados por mulheres lutam/lutaram pela defesa dos filhos 

vitimados ou desaparecidos pela ação do Estados, que têm como grande referência o 

movimento das Mães da Praça de Maio, na Argentina. No Brasil destacamos, conforme 

Silva e Dara (2015), o Movimento Independente Mães de Maio, organização autônoma 

formada por mães e familiares de vítimas da violência policial em São Paulo, no ano de 

2006, numa resposta ao que a grande mídia chamou a época de “ataque do PCC” (ibid., p. 

85). Essa organização passou a ter com foco principal a luta cotidiana contra o genocídio da 

população preta, pobre e periférica em todo país. 

Na mesma obra, Silva e Dara ressaltam que, durante seu processo de formação, 

esse movimento contou como a colaboração de outra organização, citada com pioneira 

nesta luta, a Rede de Comunidade e Movimentos Contra a Violência do Rio de Janeiro, 

formada a partir de 2003. Organizações com esse objetivo nasceram também em outros 

estados. Não pode ser ignorado que na Bahia, em especial em Salvador, existe pelo menos 

três grupos de mães com objetivo semelhante.  

O papel das mães dos jovens, de modo geral, e em especial dos jovens negros 

mortos por policiais militares nas mais diversas situações, tem sido decisivo. São elas que 

saem em busca dos filhos quando seus corpos desaparecem, e permanecem no sofrimento 

nos casos em que os corpos nunca foram encontrados. Nos momentos da busca, em geral, 

se manifestam o racismo e a violência institucional108, tanto na forma do mau atendimento 

quanto no desrespeito. Em Salvador, dois outros aspectos que também chamam a atenção 

são: primeiro, a ocorrência de manifestações espontâneas, por parte de familiares e 

amigos, durante o enterro das vítimas e, segundo, em algumas situações, a quase 

impossibilidade de velar o morto devido à presença, na frente do cemitério, de 

grupamento especial da polícia militar, nos casos de grande repercussão nas mídias sociais.    

                                                      
108

 Para um maior entendimento sobre o sentido de “violência institucional” adotado neste texto ver 

Cavalcante, 2019. 
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O Movimento das Mães de Maio já avançou a tal nível no processo de organização 

que em maio de 2016, em São Paulo, realizaram o I Encontro das Mães de Vítimas da 

Violência do Estado por Justiça, Reparação e Revolução. O ponto da partida para a 

realização do encontro foi promover, segundo as organizadoras, o “reencontrar, trocar 

nossas duras experiências tão semelhantes (e tão singulares)”, e “de fortalecer 

psicologicamente e fortalecer a solidariedade e organização autônoma”, no sentido de 

“pensarmos juntas os próximos passos da nossa difícil luta comum” (Carta do I Encontro de 

Mães de Vítimas, 2016, p. 1). 

Em maio de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizado o II Encontro, que teve 

como objetivo o “fortalecimento dos movimentos na luta, foi também para denunciar o 

processo de genocídio do povo preto que vem ocorrendo no país inteiro”, além de clamar 

para que a “Justiça cumpra seu papel de fato, puna os policiais e crie mecanismos de 

reparação para as famílias, pois a perda de um ente querido de forma brutal é um impacto 

que também atinge a família”. Durante a realização do II Encontro, foi entregue a 

parlamentares do Rio de Janeiro presentes uma carta de “reivindicações, cujas exigências, 

uma delas é a aprovação do relatório final da CPI da ALERJ, que durante o ano de 2016 

analisou e investigou os casos de auto de resistência” (II Encontro de Mães de Vítimas, 

2017). 

No ano seguinte, em 2018, nos dias de 16 a 21 de maio, em Salvador, foi realizado o 

III Encontro Internacional de Mães Vítimas da Violência do Estado: Por Justiça, Reparações 

e Revolução. Na condição de pesquisadora uma das autoras deste texto teve a 

oportunidade de acompanha à dor, o sofrimento, mas, principalmente, a força e a 

resistências das mães e familiares de vítimas do Estado brasileiro, em sua maioria 

resultantes das ações policiais enquanto operadores do Sistema de Segurança Pública. O 

encontro realizado em Salvador, assim como os outros dois, foi finalizado com a aprovação 

de um documento.       

É importante destacarmos que no III Encontro os temas debatidos foram: 

 

criação do Fundo de Reparação Econômica, Psíquica e Social aos Familiares por 
parte do Estado; aprovação de projeto de lei que visa à criação da Semana 
Estadual de Luta das Mães e Familiares Vítimas da Violência do Estado no mês de 
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maio; aprovação de projeto de lei que dispõe sobre o funcionamento das perícias 
criminalísticas e médico-legal, visando mais autonomia para as mesmas; e o 
fortalecimento da Comissão da Verdade e da Democracia.

109
 

 

Ainda com o objetivo de dar ênfase aos novos movimentos sociais que têm como 

questão principal a lutar contra a morte do jovem negro em decorrência da ação policial, 

no momento outro destaque é o movimento Reaja ou serás morto, Reaja ou serás morta, e 

que tem utilizado o genocídio não só como palavra de ordem, mas também enquanto luta 

efetiva contra as mortes dos jovens negros baianos. Tivemos a oportunidade de assistir, em 

dois momentos, audiências públicas realizadas pelo movimento sobre o tratamento 

desrespeitoso e violento dado às mães e familiares de pessoas em comprimento de pena 

privativa. Conforme consta no documento do Reaja, o movimento se organizou a partir de 

2005, período em que o grupo que governava a Bahia “tinha no estado penal e no racismo, 

fundamento para uma política de genocídio caracterizada pelas mortes de milhares de 

jovens negros desovados como animais às margens de Salvador e Região 

Metropolitana”110. 

 Consta ainda que:  

 

A Campanha Reaja ou Será Mort@ é uma articulação de movimentos e 
comunidades de negros e negras da capital e interior do estado da Bahia, 
articulada nacionalmente e com organizações que lutam contra a brutalidade 
policial, pela causa antiprisional e pela reparação aos familiares de vítimas do 
Estado (execuções sumárias e extrajudiciais) e dos esquadrões da morte, milícias 
e grupos de extermínio. 

111
    

 

Em terceiro lugar, destacamos um movimento que, dentro de perspectiva 

sociológica, poderia ser classificado como manifestação, devido ao seu caráter espontâneo. 

Em geral são situações que ocorrem em decorrência de atos de violências envolvendo 

policiais e/ou grupos criminosos rivais, devido à ocorrência de mortes de jovens nas 
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https://negrobelchior.cartacapital.com.br/luta-por-reparacao-move-iii-encontro-internacional-de-maes-
de-vitimas-da-violencia-do-estado/. 

110
https://www.geledes.org.br/policias-militares-invadem-com-fuzil-na-mao-o-lancamento-do-comite-da-iii-

marcha-contra-do-genocidio-do-povo-negro-em-cachoeira-ba/. 

111
 https://reajanasruas.blogspot.com/p/quem-somos.html. 

https://www.geledes.org.br/policias-militares-invadem-com-fuzil-na-mao-o-lancamento-do-comite-da-iii-marcha-contra-do-genocidio-do-povo-negro-em-cachoeira-ba/
https://www.geledes.org.br/policias-militares-invadem-com-fuzil-na-mao-o-lancamento-do-comite-da-iii-marcha-contra-do-genocidio-do-povo-negro-em-cachoeira-ba/
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periferias das grandes cidades. Comumente tais situações são rotuladas de “confronto” e 

dão origem a diversas formas de reação por parte das comunidades.  

Essas reações têm sido identificadas pela impressa como “toques de recolher” que, 

a depender da gravidade, contribuem para ocasionar o fechamento do comércio local, 

podem ser acompanhados de incêndios a ônibus e manifestações nas ruas, normalmente 

próximos ao local de moradia dos envolvidos e/ou onde ocorreu a violência 

desencadeadora. Esse tipo de manifestação tem sido recorrente em várias capitas, e 

também em algumas cidades menores. Segundo reportagem publicada em O Globo, como 

consequência desses atos houve um total de 262 ônibus queimados em 2016 e 312, em 

2017. No Estado da Bahia foram 20 até o mês de setembro de 2017, sendo 14 só em 

Salvador.  

A partir de uma abordagem ainda inicial é possível explicar esse tipo de 

manifestação com base em três perspectivas, passíveis de entrecruzamento. A primeira é 

que se tratem de reações das comunidades diante de ações violentas praticadas por 

policiais militares naqueles locais, que resultem na morte de inocentes, o que, no geral, é 

justificada como em decorrência de troca de tiros ou bala perdida. Segundo, há a 

possibilidade de serem somente boatos que ganham estatuto de verdade, assustando a 

comunidade, os comerciantes e levando os motoristas a suspender a circulação dos ônibus. 

A terceira possibilidade, que normalmente tem sido veiculado na impressa, é de estas 

serem ações coordenadas diretamente por “traficantes” ou provenientes do “crime 

organizado”, consequências de disputas pelo comando das áreas por grupos ou “facções 

concorrentes”.  

As consequências têm sido várias: ônibus queimados; mortes de inocentes por bala 

perdida ou resultante “do que tem sido identificado de conforto”, conforme noticiado pela  

impressa, entre  “grupos rivais” ou “policiais” e os acusados de serem “bandidos”; 

suspensões das aulas nas escolas – a exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2017, 

que em apenas em um dia 35 unidades de ensino forma fechadas e cerca de 13 mil alunos 

ficaram sem aula112. Em Salvador, algo semelhante ocorreu em cerca de 14 escola, a 

                                                      
112

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/violencia-no-rio-deixa-mais-de-13-mil-alunos-sem-aula-na-

rede-municipal-de-educacao.ghtml. 
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aproximadamente 4.150 estudantes, principalmente na região do bairro do Nordeste, 

causando ainda prejuízos para o comércio local, no qual pequenos comerciantes foram 

obrigados fechar as portas fechadas. Em novembro de 2015, tal situação de pânico geral 

entre alunos e professores foi vivenciada por uma das autoras enquanto professora da 

rede pública de ensino, em decorrência da morte de dois homens em uma área que, 

mesmo afastada do colégio, atingiu a este e seu entorno, afetando um total de cinco 

bairros. 

O quarto movimento será identificado como sendo grupos de poesias que se 

apresentam em transportes coletivos que circulam pela cidade do Salvador. No geral são 

jovens, em sua maioria negros, que circulam nos ônibus declamando poesias autorais, que 

têm como foco principal questões relacionadas aos jovens negros, ao racismo e à violência. 

Acompanhando tais grupos, verificamos sua atuação para além dos transportes coletivos. 

Muitos deles passaram a ocupar os espaços acadêmicos, participando de abertura de 

eventos cujos temas estavam ou não relacionados à questão da violência.  

Para os grupos atuais o espaço principal de apresentação são suas próprias 

comunidades, em sua maioria localizadas nas periferias, locais onde acontecem os saraus e 

os slams (batalhas de poesias). Durante a realização da abertura da Oficina de 

Empoderamento do Jovem Negr@, em 2017, no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, 

um desses grupos foi convidado a participar. Quando da apresentação das poesias, cujos 

temas abordaram a violência contra o jovem negro, entre outros, diante de suas 

performances, da força dos textos que declamavam, notamos uma aproximação com as 

imagens presentes nas letras dos raps dos Racionais MC’s, bem como com as letras das 

músicas dos blocos afro, quando o tema tratado reafirmava positivamente a identidade 

negra.      

Os poetas periféricos de Salvador têm divulgado suas poesias nas apresentações em 

suas comunidades, nos transportes coletivos e em eventos acadêmicos, como já citado. 

Quanto à publicação, o formato geral tem sido através de cards ou flyers nas redes sociais. 

Contudo, tivemos acesso a duas publicações as quais mostram tanto o crescimento no 

número de grupos, coletivos, poetas individuas, saraus e slams como, e principalmente, 

seu relevante papel histórico na contemporaneidade em Salvador.    

Duarte (2017, p. 09) destaca o aspecto central dessas publicações poéticas: 
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Deste modo, esta antologia está repleta de cotidiano! Os textos são feitos e 
alimentados por cenas do dia a dia, atravessando as demandas sociais impostas 
pelo racismo e sexismo, desde a revista policial truculenta, à negação de um lugar 
de objetivação das mulheres negras, das dificuldades de locomoção na cidade, da 
contemplação de uma paisagem que motiva memória saudosas e declarações de 
amor. 

 

Jesus (2018, p. 03) sinaliza, ainda, de forma marcante, que: 

 A antologia “Poéticas periféricas: novas vozes da poesia soteropolitana” é uma 

contribuição, concretiza sonhos de publicação e mostra uma visão panorâmica de poesia 

de diversos bairros de Salvador, além de marca um momento histórico. Os artistas da 

palavra aqui representados são uma pequena parcela de grande quantidade de escritores, 

dos quais pouco se conhece, por conta do racismo estrutural que torna quase impossível a 

publicação, circulação, fruição da poesia da periferia negra. 

O quinto movimento a realçar são as pichações, que também não compõem um 

movimento enquanto uma organização estruturada. Mas o que são pichações? Segundo 

Jesus (2017), pichações são atos de rabiscar frases ou assinaturas com grafias de diferentes 

níveis de compreensão em todo e qualquer espaço físico. Por que não considerá-las como 

movimento? Primeiro, devido à certa invisibilidade de seus participantes, ou melhor, dos 

seus autores. Segundo, pela predominância de uma ação individual por parte dos 

participantes ou realizadores. Terceiro, apesar de as pichações serem atos esporádicos e 

espontâneos, não pode ser desconsiderada a constância de suas realizações. 

Inicialmente acreditávamos que a apresentação de frases, textos, marcas, desenhos 

denunciando e/ou protestando, em forma de pichações, contra o racismo e/ou a violência 

dá forma a um movimento de resistência invisível, porque tudo indicava que são 

imperceptíveis ou pouco perceptíveis. Jesus (2017), analisando as pichações através de 

textos ligados às sexualidades e afetividades, constata que “esse muro agora fala”. Ou seja, 

através das pichações é possível falar de questões as mais diversas. Assim, ressaltamos que 

os muros falam, inclusive, sobre racismo e discriminação, violência policial contra o jovem 

negro e a importância das vidas negras, conforme tem sido visto nas pichações em muros 

de Salvador. Foram catalogadas no total 13 delas, em diferentes bairros, sendo que quatro 

falavam sobre racismo, duas ressaltavam a importância das vidas negras, quatro tratavam 
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da violência policial contra o jovem negro, duas sobre a chacina do Cabula113 e uma 

conclamava o poder para os negros. Ao final deste texto mostraremos alguns desses 

registros. 

Tais pichações foram identificadas em locais tais como: lojas, fabricas, colégios, 

bancos e supermercado na cidade de Salvador. Sobre racismo, as inscrições diziam: 

“Racismo Mata!”, no muro de uma fábrica de macarrão na saída do túnel Américo Simas, 

em Água de Meninos; “Diga não ao Racismo”, na Sete Portas e também na Av. Vasco da 

Gama; “PM Racista!” pichado no Modulo Policial que funcionava em frente no Largo do 

Campo Santo. “Vidas Negras Importam!”, estava inscrito no muro embaixo do túnel no 

Aquidabã e “Vidas Negras Importa Pela Porco Vive” no muro em Baixa de Quintas. Sobre a 

chacina do Cabula: “Não Engula a Chacina do Cabula”, nos muros do Colégio ACM, na 

Avenida Vasco da Gama, e “Não Engula a Chacina do Cabula 16!”, no muro em uma casa na 

Avenida Bairros Reis.  

Pichações que abordavam sobre a violência policial: “Vândalo é o PM Assassino! Eu 

sou a voz dos Excluídos” no alto da fachada do Mercado Mix, nos Mares; “Por que a PM só 

mata preto? Se ninguém te escuta escreva!”, pichação feita no prédio onde funcionava a 

agência da Caixa Econômica, no Aquidabã; “A PM só mata preto”, em um muro na Ladeira 

da Praça; “A PM mata!”, pichação feita na porta de uma loja na Baixa dos Sapateiros. “Povo 

Preto no Poder”, estava pichado na porta de outra loja também na Baixa dos Sapateiros.     

   

Figura 1 - Muro da Fábrica de Macarrão na saída do Túnel Américo Simas 
 

 

                                                      
113

 https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/02/06/chacina-do-cabula-acao-da-pm-que-deixou-

12-mortos-na-ba-segue-sem-solucao-apos-4-anos.ghtml. 
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Figura 2 - Muro no mercado da Sete Porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Modulo Policial que funcionava em frente no Largo do Campo Santo 
 

 

 

Figura 4  - Muro em Prédio na Ladeira da Praça 

 

 

                 

Figura 5 - Porta de Loja na  Baixa dos Sapateiros 
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Figura 6 - Muro do Colégio ACM na Avenida Vasco da Gama 
 

 

 

Figira 7 - Muro embaixo do túnel no Aquidabã Américo Simãs 
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Figura 8 - Muro em Baixa de Quintas 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Porta de Loja na  Baixa dos Sapateiros 
 

 

 

Todos os movimentos apresentados não são apenas de conhecimento público como 

apontam para um objetivo em comum: a luta contra o racismo e a violência policial. Outro 

destaque é que alguns desses movimentos têm reverberado na sociedade, justamente 

porque se utilizam da arte, seja a literária, seja outras manifestações artísticas, como forma 

e poder de mobilização – tanto os blocos afro e os MC’s, em especial os Racionais, como os 

pichadores e os poetas do final do século passado e início deste, sendo a poesia feita por 

um desses jovens negr@s soteropolitan@s a epígrafes inicial deste texto. É arte sendo 

utilizada como fator mobilizador, como forma de denúncia do racismo, da violência racial 

que tem como alvos principais os corpos negros.   
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O ESTUDO SOBRE POPULAÇÕES NEGRAS E SUAS RELIGIOSIDADES: ANÁLISES A PARTIR 
DAS OBRAS DE JOANICE CONCEIÇÃO 

 
Ariádny Bruna Cordeiro Dantas114 

 

Este trabalho tem a pretensão de dialogar com os assuntos sensíveis ao movimento 

negro, tais quais: questões das religiões africanas e afro-brasileira e educação escolar, e os 

papéis de gênero dentro da religiosidade de matriz africana. A partir do panhado de duas 

obras da antropóloga Joanice dos Santos Conceição, e tem como objetivo apresentar, ainda 

que sumariamente, parte do que é produzido dentro da antropologia no contexto 

brasileiro, com ênfase no que se trata da população negra e de terreiro. Usando o texto 

Quando o assunto é sobre religiões de matriz africana: LEI 10.639∕2003115, que estabelece 

um debate acerca da lei, responsável pela obrigatoriedade do ensino da história e da 

cultura africana e afro-brasileira nas escolas de todo o país, e o texto Duas metades, uma 

existência: produções de masculinidades e feminilidades na Irmandade da Boa Morte e no 

Culto de Babá Egun116, a autora busca tratar sobre os simbolismos das masculinidades e 

feminilidades incorporados no culto de Babá Egun e da irmandade da Boa Morte, tratando 

esses simbolismos como performances dentro do ambiente desses rituais mortuários da 

religião afro-brasileira. Após a elaboração das análises críticas, é possível estabelecer uma 

possível análise das questões a importância do contexto da religião afro-brasileira dentro 

da educação que tem como papel visibilização para o aprendizado sobre a religião, e a 

questão da religião para compreender os contexto que perpassam raça, gênero e questões 

sociais. 
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 CONCEIÇÃO, Joanice dos Santos. Quando o assunto é sobre religiões de matriz africana: LEI 10.639∕2003. 
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE ALTO PARNAÍBA: CONFLITOS, SABERES E 
TERRITORIALIDADES ESPECIFICAS 

 
Cristina da Costa Bezerra117 

 
Resumo 
O propósito desse artigo é descrever e analisar a relação dos agentes sociais com os 
recursos naturais face a intrusão do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba e a 
expansão do agronegócio sobre os territórios das comunidades autodesignadas 
quilombolas do município de Alto Parnaíba, a partir da descrição das formas de uso 
apropriação e controle das chamadas serras, baixões e gerais.  
 
Palavras-chave: Quilombos; Saberes; Conflito. 

 

Introdução 

Em janeiro de 2017, através da Portaria Nº 40 da Fundação Cultural Palmares as 

comunidades Macacos, Brejim e Curupá, localizadas no município de Alto Parnaíba no Sul 

do Maranhão, foram reconhecidas como “comunidades remanescentes de quilombos”, 

inaugurando uma nova forma dessas unidades sociais se relacionarem com o Estado 

brasileiro. Trata-se do acesso ao dispositivo constitucional Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias publicado na Constituição Federal, a chamada Constituição 

Cidadã, promulgada em 05 de outubro de 1988, após 100 anos da abolição da escravidão. 

A conquista de tal direito resultou de pressões dos movimentos sociais, movimentos 

negros e outras organizações que se mobilizaram face ao processo de redemocratização 

vivido pelo país no contexto de discussão e elaboração da nova carta constitucional. 

Entrementes um conjunto expressivo de comunidades (que se encontram em diferentes 

situações sociais, sejam em espaços tidos como rurais ou urbanos) tem reivindicado 

perante o Estado brasileiro o reconhecimento como “remanescentes de quilombos”, na 

luta pela titulação definitiva de seus territórios tradicionalmente ocupados. Por outro lado, 

grande parte desses territórios reivindicados encontram-se confrontados pelos efeitos de 

atos de Estado, que resultam em processos de territorialização (PACHECO DE OLIVEIRA, 

1999) a exemplo dos grandes projetos desenvolvimentistas, apoiados ou implantados pelo 

                                                      
117
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Estado brasileiro, ou ainda, intrusados pelas chamadas Unidades de Conservação de 

Proteção Integral – UCs. 

Os atos de Estado que ora instituem tais políticas, sejam elas desenvolvimentistas 

ou ambientalistas quase nunca levam em conta a existência dos autodesignados povos e 

comunidades tradicionais em territórios, que segundo o discurso proferido pelas agências 

estatais, são os mais apropriados ou, tem maior “potencial” para determinados 

empreendimento.  Tais discursos sobre o “potencial” ou a “vocação” inculcado por aqueles 

agentes do Estado, designados a executar ou promover um conjunto de ações próprias 

dessas políticas, nos autorizam a analisar o modus operandi e os efeitos sociais de atos 

deliberados, que buscam sobremaneira violar ou usurpar direitos constitucionais 

conquistados. Segundo Bourdieu (2014), “esses atos políticos legítimos devem sua eficácia 

à sua legitimidade e à crença na existência do princípio que os fundamenta” (BOURDIEU, 

2014). 

Situadas próximas as nascentes do rio Parnaíba,  as comunidades Macacos, Brejim e 

Curupá tem se mobilizado coletivamente, desde 2013, através da Associação das 

Comunidades Quilombolas de Macacos, Brejim e Curupá (ACQMBC), e demandado do 

Estado brasileiro o reconhecimento como “comunidades remanescentes de quilombos”, na 

luta pela defesa de seus modos de vida e permanência no território por eles 

tradicionalmente ocupado.  

Criado em julho de 2002, através de decreto presidencial, o Parque Nacional das 

Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba tem ameaçado sobremaneira a permanência dos 

autodesignados quilombolas no território por eles tradicionalmente ocupado e provocado, 

pelo que pude observar, a instituição de um conjunto de normas , estabelecidos por 

agentes vinculados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

sobre as práticas tradicionais de uso dos recursos naturais, que trazem implicações para a 

reprodução física e social dessas unidades sociais. Por outro lado, segundo as agências 

ambientalistas o propósito de tais ações é a proteção integral da bacia hidrográfica do rio 

Parnaíba, tida pelo Ministério do Meio Ambiente como a segunda maior do Nordeste 

brasileiro, ocupando uma área de 749.848 mil hectares, sendo a maior UC de proteção 

integral do Cerrado, abrangendo nove municípios, nos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e 

Tocantins.  



271 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Ao tomar tais comunidades como recorte empírico, empreendi esforços também 

para descrever os efeitos sociais produzidos pelas grandes plantações de monocultura de 

grãos que tem avançado sobre o território das comunidades quilombolas referenciados 

pela presente pesquisa. Durante as entrevistas os agentes sociais expuseram que os 

designados projeteiros tem realizado compra e grilagem de terras nas áreas das 

comunidades e nas suas proximidades, aberto poços subterrâneos e se apropriado das 

chamadas serras , que eram destinadas tradicionalmente como área de caça, coleta da cera 

e do mel de abelha e extração de madeiras para fazer currais e outros tipos de cercados. 

Meus interlocutores expressaram ainda que a apropriação das serras pelos projeteiros tem 

impedido as onças de permanecerem nos chamados boqueirões, nas encostas das serras, 

provocando assim a descida desses animais para áreas destinadas à criação de gado. Nesse 

sentido, minha proposta no presente artigo é descrever e analisar a relação dos 

autodesignados quilombolas com os recursos naturais face a intrusão de uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral e a compressão fomentada por políticas de expansão do 

agronegócio aos territórios reivindicados.  

 
Conflitos, saberes e territorialidades especificas: entre baixões, brejos e gerais 

No decorrer do trabalho de campo, entre entrevistas e conversas ao longo das 

rodagens ou caminhos percorridos na companhia de meus interlocutores, fui me 

defrontando com um complexo sistema de classificação dos recursos ecológicos 

apreendido e compartilhado pelos autodesignados quilombolas, ao procederem a 

descrição sobre as práticas extrativistas, o cultivo das chamadas roças e a criação do gado. 

Tal sistema classificatório é integrado pelas seguintes categorias:_ gerais, chapada, 

cerrado, tabuleiro, brejo, capão, capoeira, pantâme, vereda, boqueirão, vão, baixão, 

carrasco, mata seca, campina, campestre, talhado, quintal e serra. Todavia, buscando não 

reproduzir esquemas interpretativos que estabelecem uma relação meramente sequencial 

para esses “termos” e distanciando-me de uma descrição que produza uma ideia de 

totalidade, que traduza um determinado tipo de “meio físico”, “ecossistema” ou “bioma”. 

Procurarei no presente capítulo me ater apenas à descrição das categorias serras, baixões e 

gerais, correlacionando-as a esse sistema de classificação de modo a buscar descrever 

formas de uso comum dos recursos naturais que, pelo que percebi, fundamentam a 
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percepção de direito daqueles que tiveram seus territórios intrusados com a criação do 

Parque.  

Ao me desafiar a descrever e analisar a relação dos agentes sociais com os recursos 

naturais face à intrusão do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba e à expansão do 

agronegócio sobre os territórios das comunidades autodesignadas quilombolas do 

município de Alto Parnaíba, empreendi esforços no sentido de refletir: quais os efeitos das 

normas de uso dos recursos naturais impostas pelos gestores do Parque para a reprodução 

física e social dessas unidades sociais? Quais as formas de resistência dos agentes sociais 

face às normas instituídas e a criminalização como devastadores da natureza perpetrados 

pelas agências ambientalistas? Como descrever uso dos recursos naturais através das 

relações sociais estabelecidas pelos agentes sociais? Seria possível considerar que a 

desagregação das regras de uso comum dos recursos naturais provocadas pela instituição 

das políticas ambientais provoca efeitos distintos nas chamadas serras, baixões e gerais? 

Por que os conflitos com relação ao uso dos recursos naturais incidem mais sobre as áreas 

de uso comum? Qual a relação entre comum, comunal e comunitário ao tomar objeto 

como objeto de análise as diferentes formas de uso e apropriação dos recursos naturais 

pelos agentes sociais? 

O sistema de classificação atualizado pelos meus entrevistados me parece 

incialmente indicar diferentes tipos de solo (barro, areia, vazantes e brejos), “clima” (lugar 

úmido, fresco ou frio, seco), vegetação (capim, mato, árvores altas, árvores baixas, 

buritizais, carrascos, tabuleiros, cerrados) e usos (agricultura, pecuária, extrativismo, caça) 

que distinguem os designadas baixões, serras e gerais. Entretanto, com o desdobramento 

das atividades de pesquisa pude perceber que tais categorias fazem referência a um 

conhecimento específico sobre tipos de solo e vegetação e que elas denotam 

sobremaneira formas de apropriação dos recursos naturais que não dispensam saberes e 

práticas tidas como tradicionais indicando certas estratégias (BOURDIEU, 2004) de controle 

e apropriação do território reivindicado. Por outro lado, essas categorias e o modo dos 

agentes sociais descrevem os chamados terrenos ou áreas de uso comum como os gerais 

destoam por assim dizer, das classificações oficiais empregadas pelo discurso de 

ambientalistas, mormente o das agências ambientalistas habilitadas a demarcar e gerir as 

chamadas áreas de proteção ambiental, que tem como propósito a preservação dos 

designados biomas .   
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De outra parte, o acesso ao conjunto de categorias me permitiu colocar em 

suspenso uma visão reificada da “natureza” e compreender de modo mais manifesto o 

conflito das autodesignadas comunidades quilombolas com o Parque Nacional das 

Nascentes do Rio Parnaíba – PNNRP e os efeitos sociais decorrentes de tomadas de decisão 

oficiais. A esse exemplo posso citar encaminhamentos do poder público que incidem sobre 

o conjunto das unidades sociais referidas a área delimitada para a implantação desse 

Parque que mesmo não sendo implementados ocasionaram mudanças no modo de ser e 

viver dessas unidades sociais. O primeiro destes atos diz respeito a uma deliberação 

intrínseca a natureza da política referida a ideia de “parque” ambiental, qual seja: a 

proteção integral do meio ambiente que implica na ausência de todo e qualquer 

agrupamento humano, ou seja, a criação do Parque trouxe consigo uma constante ameaça 

de expulsão dos autodesignados quilombolas. Para aqueles que não tinham título de 

propriedade de terras, tal expulsão implicava numa ausência de quaisquer direitos, 

ampliando assim as violações perpetradas pelo Estado àqueles que ocupam 

tradicionalmente o território reivindicado desde meados do século XIX. 

Por outro lado, mesmo a expulsão não se concretizando face a tanto a morosidade 

para demarcação do Parque, quanto a luta pelo reconhecimento como quilombo, pude 

observar diferentes situações de conflitos sociais envolvendo as comunidades intrusadas 

pelo Parque e os chamados projeteiros que se avizinham e pressionam os territórios 

tradicionalmente ocupados por um conjunto de unidades sociais bastante amplo incluindo 

as três comunidades que elegi para a realização de uma pesquisa mais detida. Meus 

entrevistados ressaltaram que esses projeteiros vem adquirindo grandes extensões de 

terras (por compra e grilagem) para cultivo de grandes plantações de monoculturas, 

impossibilitando de modo drástico as práticas de uso comum, como a coleta do mel, da 

cera e a captura das caças. Os agentes sociais expõem ainda que a exploração extensiva do 

cerrado ocasiona o desmatamento de grandes áreas, a abertura de poços subterrâneos 

para abastecimento de água nas chamadas fazendas de projetos, a compra e grilagem de 

terras nas áreas próximas as comunidades e o problema com as onças, como deslindarei no 

capítulo 3. Nas áreas destinadas a criação do gado no período do chamado verão, 

designados gerais, o conflito mais aparente diz respeito a criminalização ao uso do fogo 

utilizado no processo de renovação das pastagens.  Nos baixões, local que corresponde às 

terras baixas, com terrenos mais úmidos que os das serras e cerrado, devido à presença de 
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rios, riachos, córregos, lagoas e brejos, os conflitos mais acentuados são decorrentes da 

repressão dos agentes dos órgãos ambientais no tocante as formas tradicionais da 

chamada agricultura de corte e queima.  

Segundo Moraes (2000) as estratégias de reprodução social dos chamados 

“camponeses” se desenvolvem por meio de práticas diferenciadas nos locais designados de 

baixão e na chapada, e expressam lógicas distintas. Para a autora, tomando como campo 

empírico um povoado no município de Urucui, Sudoeste do Piauí, o baixão é o local 

destinado a agricultura de aprovisionamento: do plantio do arroz, do feijão, da fava, da 

mandioca e do milho, além de verduras, frutas e pastos, sendo também o lugar de 

assentamento e morada.  As áreas de chapada , locais que guardavam elementos do 

imaginário e porção do território “camponês” passível de apossamento, na “economia 

camponesa” tradicional são reservadas à caça, coleta de frutos, mel e plantas terapêuticas 

e de criação do gado e da “miunça” “na solta”. De acordo com a autora acima citada, a 

interdição do uso das chapadas com agricultura intensiva (arroz do sequeiro) e o 

“progressivo encurralamento que lhes é imposto nos baixões tem levado o chamado “povo 

do cerrado” a operar um espaço social e territorial cada vez mais restrito, com perda de 

autonomia.  

Na situação empírica por mim observada poder-se-ia dizer que os agentes sociais 

reproduzem seus modos de vida a partir da relação com os baixões, serras e gerais, 

conforme explicitarei nos tópicos seguintes.  

Ao me dispor a refletir  sobre os saberes tradicionais implicados nas formas 

especificas de apropriação dos recursos, não estou, contudo, me propondo a tomar o 

tradicional como algo do passado, resquício ou resíduo de práticas culturais, porquanto 

pude observar que meus interlocutores tanto aludem a um conjunto de práticas cotidianas 

no trato com os recursos dispostos pela natureza, quanto a uma autonomia produtiva que 

os permitiam adquirir nas cidades vizinhas apenas o sal e a querosene, como costumam 

repetir habitualmente. Nesse sentido, procurarei também no escopo deste capítulo 

descrever as formas especificas de uso do território reivindicado, de modo a analisar a 

constituição de territorialidades especificas face a intrusão de antagonistas que tem 

usurpado e buscado disciplinar as formas de uso comum dos recursos naturais, essenciais 

na garantia de seus modos de vida. 



275 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Antes considerada áreas de uso comum pelas comunidades circunvizinhas que 

vivem nos locais mais baixos designados baixões, os cerrados eram destinados a coleta do 

mel, da cera, de estacas para o feitio dos cercados e sobretudo local reservado a prática da 

caça tanto pelos caçadores das comunidades, quanto pelas as onças. Moradoras das 

encostas das serras, chamado de boqueirão, elas sempre subiam as serras para se 

alimentar e pouco desciam para as áreas próximas às comunidades ou para os gerais, como 

faz atualmente devido à implantação de grandes extensões de áreas utilizadas para 

monocultivo de soja, milho, algodão, conforme abordarei no terceiro capítulo.  

Segundo os entrevistados os cerrados não tinham dono, ou seja, não estavam 

regidos sobre o julgo da propriedade privada, e as atividades extrativas não estavam 

restritas ao usufruto de um determinado indivíduo, unidade familiar ou povoado, mas pelo 

que pude depreender a partir da fala dos meus interlocutores, o uso era comum àqueles 

que tinham acesso, não havendo um conjunto de regras especificas para seu uso, como no 

caso dos chamados gerais. 

Descrito pelos agentes sociais como uma terra livre, por onde os gados pastejam 

soltos e livre de cercas, os gerais ou refrigério são campos naturais usados secularmente 

pelos autodesignados quilombolas para refúgio do rebanho durante o período de 

estiagem, no chamado verão.  

Por sua vez, o direito de uso dos recursos dos gerais - do pasto nativo, dos frutos, 

madeira, da caça, é grosso modo, pelo que pude depreender a partir da fala dos meus 

entrevistados, é conferido aquelas famílias que mantém entre si vínculos seja de 

parentesco, compadrio ou amizade. O compartilhamento de determinada área, obedece a 

regras especificas como o não cercamento das áreas de pastagem, a combinação do 

período da queima do capim para a renovação da pastagem e a feitura dos aceiros para 

impedir que o fogo avance para as matas e tabuleiros. Se esses recursos acima citados são 

usados de maneira comum, o rancho e o curral são geralmente utilizados por um familiar 

nuclear ou por uma unidade familiar mais ampla, que incorpore a família nuclear dos filhos 

casados, principalmente aqueles alçados a vaqueiro do gado do pai, quando na velhice já 

não tem mis condições de campear. De modo que, tais benfeitorias destinados a um uso 

mais restritos são essenciais para a criação de gado solto.  

O baixão pelo que pude depreender através da fala dos meus entrevistados designa 

a área destinada a moradia com os denominados quintais, áreas de várzeas e de roçados 
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em oposição as serras e aos gerais em termos das formas de uso e apropriação dos 

recursos naturais. As chamadas roças compreendem o sistema de cultivo praticado pelos 

quilombolas das comunidades recortadas pela pesquisa, chamado roça de toco. Dentro de 

um calendário específico a depender do que vai ser cultivado, o trabalho na roça se inicia 

com a broca, seguido sequencialmente da derruba, queima, coivara, plantio, capina e 

colheita. Toda a madeira derrubada é aproveitada para a produção das cercas ao redor das 

roças ou dos quintais. A chegada dos órgãos ambientalistas alterou, por assim dizer, a 

relação dos agentes sociais com os designados brejos, tidos como essenciais para práticas 

extrativistas, bem como para o cultivo das chamadas roças.  

Tal repressão pelo que pude depreender, tem impossibilitado no presente o cultivo 

do arroz, que era plantado no capão e nos brejos. No capão o arroz era semeado com nas 

covas abertas por uma enxada ou mais recentemente num tipo de maquinário manual 

chamada matraca. No brejo a semeadura era feita com a abertura de covas com uma vara. 

Segundo meus entrevistados o plantio nos brejos era desenvolvido na maioria das vezes 

por mulheres. Eram elas as responsáveis pelo plantio da roça no chucho. Há dois tipos de 

arroz relacionados à duração do ciclo: o “tardão” (longo: quatro a cinco meses) e o “ligeiro” 

(curto: três meses). Nesse sistema agrícola extremamente dependente de chuva, a 

preferência recai sobre o arroz “tardão”, porque a experiência já demonstrou ser mais 

resistente à escassez de chuva no seu ciclo que, por ser mais longo, favorece a recuperação 

dos efeitos dos veranicos. 

Para o Estado brasileiro os designados brejos são reservas ambientais, enquadrados 

dentro da categoria Áreas de Preservação Permanente - APP, segundo a Lei 12.651/2012 

de 25 de maio de 2012, que instrui o chamado Novo Código Florestal. Resultante de 

embates entre ambientalistas e ruralistas na Assembleia Legislativa Federal e no Senado, o 

referido dispositivo que revogou a Lei N.º 4.771 de 15 de setembro de 1965, tem sido 

considerado pelos ambientalistas como ineficaz no combate ao desmatamento que vem 

aumentando de maneira colossal desde sua implementação. 

Observei também que a criminalização da caça pelos órgãos ambientalistas tem 

modificado a relação dos agentes sociais com essa prática, se antes a caça se constituía, 

além da busca por alimento, um momento oportuno de integração entre os caçadores, 

sendo realizada, frequentemente, em grupo, o que gerava obrigações mútuas de 

transporte, limpeza e repartição dos resultados obtidos. Atualmente, ainda que não 
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neguem a existência de tal prática, ninguém se identifica como caçador, quando falam, 

demonstram uma certa cautela, alguns falam da repressão sofrida no período que viviam 

sobre a constante vigilância do ICMBio. 

A implantação da UC e o conjunto de dispositivos que regulamentam a política 

ambiental, provocaram mudanças no modo de vida do grupo enfocado. Os autodesignados 

quilombolas, expuseram nas entrevistas previamente realizadas sobre as ações de 

proibição de plantação de roças próximas aos chamados brejos, impossibilitando o plantio 

de arroz, impedimento da captura de caças, entre outros, afetando as práticas de 

reprodução social dos autodesignados quilombolas. 

 

Considerações Finais 

O chamado Cerrado brasileiro  tem sido objeto de intervenção estatal desde a 

década de 70, através de diversos planos e projetos direcionados ao incentivo das 

atividades agropecuárias e ao aumento da produção de commodities, como o Programa de 

Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER)  iniciado em 

1974, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) em 1975, e agora mais 

recentemente o Plano de Desenvolvimento Agrícola do Matopiba (PDA-MATOPIBA) 

lançado em 2015. Acrônimo dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia o referido 

plano foi alardeado na mídia como a concretização de um projeto desenvolvimentista que 

contribuiria para a expansão da propalada última fronteira agrícola do país, através da 

adoção de políticas voltadas para atividades agrícolas em larga escala refratárias à 

chamada “agricultura familiar” e em franca oposição à lógica de reprodução social 

representada pela a ideia de roça. Entretanto, o plano acima citado, a contragosto da 

Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA, conhecida como bancada ruralista, foi extinto 

em outubro de 2016, através de decreto presidencial e extinção do Departamento de 

Desenvolvimento Agropecuário da Região do Matopiba, região está inventada por planos e 

programas governamentais e pelos estrategistas do agronegócio. 

Entrementes, as chamadas agroestrátégias , segundo Almeida (2010) estão em 

evidência no escopo das ações das agências multilaterais, como o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização Mundial do Comercio (OMC), entre outras que buscam combater a chamada 

“crise do setor de alimentos” através de estímulos à agricultura e implementação 
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tecnológica para produção de alimentos. Segundo tais agências o “desiquilíbrio” que 

ocasionou a crise deve-se ao crescimento da população mundial, aumento do consumo de 

alimentos em países em desenvolvimento, elevação do preço do barril de petróleo, que 

estimulou os investimentos em biocombustíveis a base de grãos, mudanças climáticas 

provocadas pelo aquecimento global e limites dos recursos naturais. Nessa arena, o Brasil 

tendo sido visto como grande detentor de recursos naturais e extensas áreas de terras 

aráveis, notadamente na Amazônia e no Cerrado.  

  Por outro lado, a chamada expansão da fronteira agrícola é apontada pelos 

designados “povos do Cerrado”, como responsável pelo aumento de concentração de 

terras, da poluição das águas, destruição e compressão dos recursos naturais, como as 

serras, brejos. chapadas, veredas e gerais. No entanto, pelo que pude perceber através de 

minha participação no “Seminário Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais: 

Protagonistas da sua história ”, ocorrido em Monte Alegre em julho de 2018, a categoria 

“povos do Cerrado”, constitui uma unidade de mobilização (ALMEIDA, 2013, pg 158) de 

povos e comunidades tradicionais como quebradeiras de coco babaçu, indígenas, 

geraizeiros, fundo e fecho de pasto, quilombolas, retireiros, pomeranos, pescadores, 

veredeiros, agricultores familiares, dentre outras categorias identitárias, que tem se 

mobilizado coletivamente em defesa dos seus territórios face a expansão das áreas de 

monocultivo na área designada como Cerrado.  

Não obstante, o Estado brasileiro investiu na primeira década do século XXI, na 

criação de Unidades de Conservação de diversas modalidades na região do Cerrado, 

buscando criar os chamados “corredores ecológicos” e “mosaicos” como instrumentos de 

gestão e ordenamento territorial. Segundo Almeida (2019), o uso dessas metáforas 

geometrizastes, universalizadas pelas políticas de globalização, consistem em estratégias 

discursivas contemporâneas do neocolonialismo, e que, portanto, devem ser objeto de 

reflexão, por apresentarem múltiplas significações. 

Por outro lado, segundo Barreto Filho o investimento na criação de áreas protegidas 

no Brasil sempre esteve acompanhado de grandes projetos desenvolvimentistas 

objetivando “tanto uma ordenação territorial quanto uma estrita regulamentação do uso e 

da apropriação dos recursos naturais, colocados sob a propriedade do Estado” (BARRETO 

FILHO, 2001).   
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Outro aspecto relevante em se tratando de projetos desenvolvimentistas e UCs, 

principalmente na região do Cerrado, é o discurso do vazio demográfico, perpetrado pelas 

agências de estado que tem como finalidade promover determinadas ações ou projetos, 

como aqueles de incentivo ao desenvolvimento regional que legitimou a vinda dos 

chamados gaúchos ou projeteiros, segundo designação local.  Segundo Andrade (2008), 

não há, na “economia camponesa”, espaço inútil ou vazio, como tratam as políticas 

desenvolvimentistas e as narrativas dos chamados gaúchos apresentadas notadamente em 

relatórios de instituições voltadas para a expansão da agricultura em larga escala. Tanto é 

que os agentes sociais elaboram uma complexa classificação dos tipos de terrenos 

existentes, designando características relativas ao solo, “clima” e vegetação. Isso é feito 

pela relação entre as diversas formas de utilização desses espaços naturais, cujas 

potencialidades são acionadas como recursos, em função da combinação do conjunto de 

atividades no qual sobressaem, dentre outros, o cultivo das roças, a criação gado, o 

extrativismo, a caça, a coleta de frutos e a pesca.  

A intrusão de áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, como a 

situação de Macacos, Brejim e Curupá e as comunidades quilombolas da região do Jalapão, 

comprimidas por um conjuntos de UCs, denotam segundo Almeida, uma “inocuidade das 

políticas de ‘proteção’ – regularização fundiária das Resex, desintrusamento das terras 

indígenas, titulação das terras de quilombos, e uma  ofensiva sobre seus recursos básicos 

desencadeada pelas medidas ‘protecionistas’” (ALMEIDA, 2012).  
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Resumo 
Esse trabalho objetiva a análise da trajetória histórica de lutas à posse de terras. Na região 
do Mato Grande, a comunidade de Queimadas se constituiu através de conflitos interno e 
externo. Situado no Município de Taipu, no Estado do Rio Grande do Norte, trataremos de 
descrever os processos envolto da comunidade camponesa que trazem elementos étnicos-
raciais, territoriais e políticos. Para a reflexão entrevistas semi-estruturadas, análise 
documental e bibliográfica. 
 
Palavras-chave: Queimadas; Identidade étnica; Economia local; Território. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como Objetivo analisar os conflitos de terra, observando as 

narrativas no qual apresentamos as trajetórias históricas da comunidade de Queimadas - 

na região do Mato Grande Potiguar, localizado no Município de Taipu, RN-, e os processos 

de luta pela terra na comunidade observando os conflitos internos e externo do grupo.  

Para tanto, tal como em Heredia (1979), procuro enredar-me numa perspectiva na qual a 

autora faz uma análise da organização interna de unidade de produção camponesa no 

interior de Pernambuco. Assim como a relação dos moradores com a terra.  

Vamos observar que ter acesso à terra no Brasil nunca foi de forma pacífica. 

Mostraremos neste trabalho antropológico como se deram os processos de desigualdade 

social que configuraram nos embates de lutas pela terra em diferentes momentos da 

história. Entre elas, a concentração de terras nas mãos das elites e a relação destes que a 

utilizavam, desde a formação do país, na colonização, e mesmo após o período 

colonizador. Assim, neste processo apresentaremos as formas que se deram a distribuição 
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de terras e como essa concentração de terras nas mãos das elites influenciaram durante 

este processo tão desigual de distribuição de terra no Brasil; até os dias atuais.    

Busca-se direcionar o debate para pensar as relações que envolvem a luta pela terra 

em um contexto que apresenta não apenas um possível território quilombola, mas 

assentamentos e acampamentos do Movimento Sem Terra (MST). A investigação está 

sendo conduzida na comunidade de Queimadas Taipu/RN, na região do Mato Grande, 

região histórica e genuinamente canavieira e também envolta por grupos assentados e 

acampados e grupos indígenas.  

 

METODOLOGIA 

Meu ponto de partida é a definição de um método que possibilite a aproximação 

interpretativa do universo simbólico particular deste grupo social. Frente as demandas de 

transformação social, parto das falas dos moradores/interlocutores que identificam o 

lugar, pessoas e as situações que de certa forma construa o espaço onde vivem para 

dialogar com nossos objetivos proposto neste trabalho. Neste recorte metodológico, as 

narrativas dos entrevistados são construtos de experiências vividas. 

Após os primeiros contatos, elaboramos um plano de trabalho que pretendia dá 

conta das relações de cunho étnico-racial em Queimadas. Assim como também das 

relações ao qual envolvem as questões de luta pela terra. Deste modo, colocamos também 

nesse plano de trabalho os contatos das lideranças dos movimentos sociais a qual eu tinha 

algum contato através da militância, como as lideranças dos povos indígenas de João 

Câmara e as lideranças do MST da região. Neste sentido, trago Hannerz (2000) para pensar 

a ideia de redes, a partir das relações entre os militantes dos movimentos sociais do campo 

deste região, onde em sua maioria apresenta uma pauta comum em relação a posse de 

seus territórios.  

Em 2019 voltamos ao campo121 para a realização da pesquisa etnográfica. Se fez 

necessário, que se escolhesse de forma sistemática os procedimentos metodológicos que 

                                                      
121

 De acordo com GIL (1991, p. 57) “o estudo de campo procurar-se-á, neste caso, descrever com precisão as 
características de sua população em termos de sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda etc., contudo a 
ênfase poderá estar, por exemplo, na análise da estrutura do poder local ou das formas de associação 
verificadas entre seus moradores”. 
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irão auxiliar na compreensão do processo investigativo que são constituintes da prática 

etnográfica. A etnografia, portanto, permite compreender um momento do processo da 

construção de um tecido sociocultural em que a interdependência dos elementos 

presentes se torna visível (BARTH, 2000, p. 13). Para Geertz(1978) mostrar ainda que o 

antropólogo, diante deste discurso, anota e regista algo que não deixa de existir após ter 

acontecido se tornando assim um relato na pesquisa de campo. Em resumo: a descrição 

etnográfica é formada pela interpretação do discurso e o registro deste relato. Ao autor 

Clifford Geertz (1989). Ele aponta em seus estudos como a análise do novo campo, o 

campo de investigação empírica, na verdade é uma interpretação que os antropólogos 

fazem baseados nos fluxos de discursos, que são capturados e que mobilizam elementos 

simbólicos que estão atrelados a essas ações. Assim como Aaron Cicourel (1990) esses 

estudo sobre pesquisa de campo antropológica serviram de referencial teórico para a 

condução deste estudo. 

 

QUEIMADAS, HISTÓRIA E TERRITORIALIDADE 

Neste Capitulo pretendo apresentar Queimadas na perspectiva do contexto 

regional bem como historicamente pensando sua constituição enquanto grupo social,  

observar os  elementos da história local da comunidade, tendo por referência as narrativas 

de trajetória de luta de seus moradores em relação ao território, assim como os conflitos 

existentes dentro da comunidade, observando também os processos de resistências que os 

moradores vivenciam, assim como a articulação das lideranças da comunidade em 

proteger o seu território.   

Comunidade de Queimadas está localizada na zona rural do município de Taipu, Rio 

Grande do Norte, saindo da capital Natal o acesso se dá  pela BR 406, a via de acesso é 

através da comunidade de Gameleira localizado no mesmo município, segue cerca de 1 km 

de estrada de pedra e depois pega uma estrada de terra batida, fica a 11km da sede do 

município, essa comunidade faz divisa com outra comunidade rural de Taipu, Chichar e 

também faz divisa com a comunidade de Primeira Lagoa município de Ceará Mirim e  

também com o município Ielmo Marinho. 

No tocante a economia local da comunidade, se dá através das práticas da 

agricultura de substâncias e a criação de animais. Os animais que são criados na 

comunidade, o gado e a ovelha - esta é uma espécie de reserva quando as famílias 
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necessitarem, contribuem para a obtenção de alimentos e garantia econômica. Além das 

aposentadorias rurais e também como beneficiário de programas sociais. O cultivo dos 

produtos em Queimadas é de extrema importância para os sustentos das famílias mesmo 

quando este é mediatizado através da venda.  Os produtos são: com as plantações de 

feijão, mandioca milho entres outros que são intercalados com o plantio da cana de açúcar.  

A cana de açúcar é um capitulo a parte, ao que se refere aos roçados de Queimadas, 

umas das coisas que mais me chamou atenção nas minhas primeiras visitas de campo na 

comunidade foram as plantações de cana de açúcar, que está presente em todo o território 

de Queimadas. Me chamou atenção primeiro pelo fato que a plantação de cana de açúcar  

não é uma plantação popular a qual encontramos nos roçados e plantações em 

comunidade rurais da região do Mato Grande, e segundo que as plantações são feitos 

pelos moradores da própria comunidade, a minha indagação imediata,   logo pensei  como 

uma comunidade tão carente como Queimadas apresentar uma grande plantação de cana 

em seus roçados?  

Podemos pensar que o próprio cenário de pobreza da comunidade pode ter 

contribuído para a essa inserção da plantação de cana, a cana pode representar como algo 

que traria mudanças econômicas por parte dos moradores, e também por representar mão 

de obra boa e barata, fazendo a alusão a força e coragem para acessar o trabalho braçal 

como é do caso da cana. E em Queimadas teriam mão de obra apropriadas para estes fins.  

 A cana é um dos principais produtos que é produzido na comunidade, a cana é 

vendida para as usinas da região, como as usinas: Ypioca   e estivas, o processo da venda 

dos produtos da comunidade se dá através de atravessadores e muitos produtores tem 

ligação direta com as usinas, como a retirada de adubo para plantio da cana, na usina como 

o caso da usina Ypioca os moradores ficavam obrigados a vende a sua produção para a 

usina, e no período de retirada da cana, é plantado feijão a produção agrícola é muito forte 

dentro da comunidade representa algo muito importante como para a sobrevivência deste 

homem do campo, mesmo que essa produção é mediada através de atravessadores.  

Para a noção de “Territorialização” utilizaremos o conceito de Pacheco Oliveira 

(2016). A configuração dos espaços apresenta mais que um processo histórico, mas, se 

conceitua como um movimento pelo qual um objeto político administrativo se transforma 

e se moderniza através de uma coletividade organizada,  
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(...) a noção de territorialização é definida como um   processo de reorganização 
social que implica: 1) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o 
estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; 2) a constituição de 
mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do controle social sobre os 
recursos ambientais; e 4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado 
(OLIVEIRA, 2016, p. 203). 
 

Sobre a permanência na terra e as concepções de escolhas, segundo Maicher 

(2009), torna-se um território com valores, de vida; espaço de relações e interações, pois, 

são aspectos de construções vividas, consequências de frutos, da memória e da experiência 

pessoal e compartilhada. Na continuidade deste conceito, a autora aborda que  

 
(...) o território para essas comunidades não se constitui apenas como uma 
extensão territorial. Ele é uma porção do espaço geográfico onde ocorre tanto a 
produção material, quanto a produção dos significados simbólicos e culturais da 
comunidade, em que as várias dimensões da vida do ser quilombola se 
entrelaçam (MAlCHER, 2009, p. 13). 
 

Outra questão que envolve territorialidade e terra é a categoria “lugar”. Ao 

definirmos a territorialização como um ambiente de transformações, estamos abordando a 

identificação física do ambiente. Este ambiente, segundo Paul E. Little (2002), é o 

“elemento fundamental dos territórios sociais”, inseridos “nos vínculos sociais simbólicos e 

rituais que os diversos grupos sociais diferenciado mantêm com os seus respectivos 

ambientes biofísicos”. Essa caracterização do lugar como vinculo social é fundamental para 

se pensar grupos instituídos no espaço geográfico no qual seu pertencimento é adquirido 

como real.  

A noção de lugar também se expressa nos valores diferenciados que um grupo 

social atribui aos diferentes aspectos de seu ambiente. Essa valorização é uma função 

direta do sistema de conhecimento ambiental do grupo e suas respectivas tecnologias 

(PAUL E. LITTLE, 2002, p. 263). 

Segundo Paul Little (2002, p. 271) “a historicidade desses territórios é 

complementada pela historicidade dos conceitos que são utilizados para entendê-los e 

enquadrá-los”. Por trás destas constituições convém dialogarmos com os aspectos políticos 

inseridos simultaneamente.  Assim, para abodarmos o grupo em questão, a comunidade de 

Queimadas, em meados da década de 1980, tem o seu território ameaçado. Após anos 

inseridos no território que tinham por pertencimento, os moradores da comunidade de 
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Queimadas tiveram uma reviravolta politica no que diz respeito às terras que utilizaram 

durante anos de processos mudanças e transformações.  

De imediato um fazedeiro da região122 contestou a posse dos moradores naquele 

lugar. Foram apresentado aos estabelecidos da comunidade supostos documentos 

referindo-o  como propietário do território. Uma situação de ameaças foi liderada contra 

os moradores com a possibilidade de deixarem suas casas em um prazo de 24 horas, 

inclusive, alegando decisão judicial. Alguns moradores123 procuraram ajuda com pessoas 

consideradas “conhecidos”, do Muncípio de Ceará Mirim/RN, no qual foi orientado a 

procurar o INCRA/RN. Ao contatarem o orgão, os técnicos foram até o local de protestos 

com o intuito de auxiliar os moradores no processo de desapropriação movido pelo 

fazendeiro da região.  

Apartir daí, os moradores da comunidade de Queimadas foram orientados pelo 

INCRA/RN a abrir um processo124 com a finalidade da posse daqueleas terras como sendo 

constituida e criada como um  assentamento da reforma agrária. Neste processo, o 

objetivo final era o de permanência dos moradores no seu ambiente para não perderem o 

seu território. Seria uma seguraça instituida legalmente com intuito que os moradores 

adquirisem uma segurança juridica para que os mesmo permanecesem no território 

denominado pertencentes ao grupo por vias de direitos compartilhados por eles.   

Esse processo foi aberto durante o ano de 1987. Um ano após, acontecia a decisão 

da criação da Constituição Federal de 1988, a constituição cidadã. Neste caminho de lutas 

pela terra, observamos que os moradores não citam a comunidade como assentamento. O 

sentimento dos moradores se dá ao pertencimento como comunidade rural. Assim, 

acontecia com os moradores das comunidades visinhas, e os da sede do Município de 

Taipu. Ambos reconhecem como a comunidade de Queimadas e não como o assentamento 

Logradouro.  

                                                      

122
 Informações colhidas através de depoimentos dos moradores da comunidade.  

123
 O Sr. Paulo Teixeira Damasceno, atual presidente da associação de moradores de Queimadas. De início, 

estou utilizando as nomes oficiais com o consentimento dos interlocutores, mas no decorrer da pesquisa 
analisarei se caso apresentar questões delicadas, utilizarei o anonimato (FONSECA, 2008), tendo em vista a 
responsabilidade e agência do antropólogo. 
124

 O processo PA Logradouro sob o n° 41430.000369/87-37, de 08/05/1987, assentamento n°044. INCRA/RN. 
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Ao se tratar de identidade negra e território, identidades aparecem de forma 

entrelaçados a construção do território que realiza uma identidade diferenciada, a 

identidade étnica. A territorialização também é construída no tempo e no espaço, são as 

relações desses agentes com o seu território natural, suas relações familiares e como essas 

ações estão ligado ao território.   

O contexto no qual se encontra Queimadas podemos pensar que os conflitos 

existentes antes da constituição federal de 1988, mostra a fragilidade do grupo, ao qual 

passsou pelo processso de ameaça a perca do território, ao qual levou a abri um processo 

no INCRA/RN, a questão central está baseado na posse definitiva da terra, será que o 

reconhecimento hoje como comunidade quilombola para Queimadas, representaria a 

posse do seu território?  

Além da luta pela terra, não pode ser esquecida a luta na comunidade pela 

exigência mínima de infraestrutura, para que sejam proporcionado melhorias nas 

condições de vida dos moradores de Queimadas, levando em consideração que a 

comunidade necessitam de infraestrutura produtiva e social.  

 

IDENTIDADE ÉTNICA NA COMUNIDADE DE QUEIMADAS 

No segundo capitulo trago, elementos que visa entender as narrativas de cunho 

étnico racial que representar o quadro histórico de luta pela terra em Queimadas, bem 

como compreender os sentidos atrelados a esse conceito, irei mostra que a comunidade 

apresenta uma emergência étnica, e como esse grupo está inserido nesse processo de lutas 

pela nesta região.   

A reflexão, parte da discussão conceitual dos processos de constituição territorial, 

com o propósito de compreender a formação de uma identidade, seja “quilombola”, ou 

não, mostrando uma preocupação de não está classificando a comunidade como 

quilombola. Para isto estamos analisando como esses moradores se reivindica como 

grupos étnicos num contexto político atual, desfavorável às reivindicações das populações 

tradicionais. Busquei alguns elementos diacríticos (BARTH, 2000), na memória local, 

priorizando as representações nativas do passado e a história das famílias.  

Para pensar identidade e concepções narrativas do passado e a construção de uma 

história social no contexto de Queimadas (VALLE, 2013), trago os diversos autores que me 
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ajudar a pensar identidade, tais como VALLE (2013), ARRUTTI (2006), BARTH (2000), 

CAVIGNAC (2006 e 2007), LITTLE (2002), para a discussão sobre memória e identidade. 

A comunidade de Queimada está inserida no território do Mato Grande como já foi 

caracterizada neste estudo antropológico, essa região que possuem um histórico 

relacionada a luta pela terra em seu território, no Mato Grande possuem diversos 

acampamentos e assentamentos da reforma agrária, ligado ao Movimento Sem Terra MST, 

assim como também comunidades indígenas e comunidades quilombola. Interessante 

como essa região apresentar um diversidade de grupos étnicos historicamente relacionado 

as reivindicações dos seus território.  De que forma a comunidade de Queimadas constitui 

sua identidade neste território?  

Ao refletir sobre essas especificidades, coloca-se em discussão a identificação da 

comunidade relação e construção de uma teia de significados próprios, feita a partir de um 

território e que, envolve processos de luta pela da terra com base num componente étnico 

racial e na afirmação de um direito de origem. 

Entende-se também que os processos a qual está relacionada com a luta pela terra 

pode ser empreendidos de diferentes maneiras na comunidade e como esse grupo se 

propõe a reivindicá-la. Desta forma podemos pensar que Queimadas podem em algum 

momento está se reivindicando como um grupo específico, neste primeiro momento ainda 

não está muito claro essa identidade. Se forem assentados da reforma agrária, negros 

camponeses rurais ou negros quilombola. O ponto central que une este debate sobre a 

comunidade de Queimadas centraliza-se na questão da lutas por terras e da história do 

grupo, referente ao lugar onde vivem e trabalham na terra. 

Neste sentido luta pela terra se constitui no campo político e social, por meio do 

qual a comunidade apresenta e redefine estratégias. Isto representa uma alternativa de 

resgate da cidadania para a população do campo, através da afirmação de sua identidade. 

Desta maneira o processo de identidades são construções de caráter simbólico e de 

domínio da luta política.  

 

LUTA PELA TERRA E CONFLITOS EM QUEIMADAS 

Neste tópico apresento elementos para pensar os principais conflitos relacionado a 

lutas por terra, Mato Grande Potiguar, assim como os conflitos existentes relacionados a 

terra, que se apresenta no contexto da comunidade Queimadas.  Esse território ao qual se 
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encontra uma diversidade étnica com presença de povos indigenas, assentados e 

acampados da reforma agrária e comunidades quilombolas.  

O Mato Grande, possuem essa denominação popular dada a porção mais nordeste 

do Estado, em virtude da existência de uma grande mata predominantemente na área, no 

período colonial. (ARAÚJO,2005). Essa região é localizada ao noroeste da capital do Rio 

Grande do Norte, sendo composto por dezesseis municípios125. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do território é de 0,625, revelando-se como um dos mais 

baixos do Rio Grande Do Norte. 

As questões relacionadas a luta pela terra está presente nas Narrativas dos 

Moradores, da região, assim como as questões de posse e permanência nas terras 

atualmente ocupadas por estes grupos, umas das maiores preocupações é, ao que se 

refere a posse definitiva dos territórios, atualmente a comunidade de Queimadas eles não 

possuem a posse definitiva dos seus terrenos. Também não possuem documentos de 

cartório, o que tem é um processo aberto no INCRA/RN, como já citado.  

Na região do Mato Grande potiguar os movimentos sociais ligado as questões 

territoriais como: os sindicatos de agricultores rurais o MST, sempre protagonizaram a luta 

pela terra como umas das principais reivindicações para a população do campo. Situando 

os agentes envolvidos como sujeitos de diretos aptos a acessar as políticas públicas 

relacionada a reforma agrária, assim como o direito das aposentadorias rurais. 

Na década de 1980, surgiram diversos acampamentos da reforma agrária nesta 

região, destaque para as cidades de João Câmara, Ceará Mirim e Touros entres outras, que 

depois se tornaram assentamentos da reforma agrária, optei ´pela cidade de Taipu, pois 

considero que essa cidade reunir uma série de características importantes para entender 

as narrativas de lutas pela terra nesta região, como por exemplo a presença de mão de 

obra negra africana, para trabalha nos engenhos de Ceará Mirim e a formação inicial do 

MST no Rio Grande do Norte. 

Assim como a constituição de 1988, reconhece os diretos da população sem-terra, 

também reconhece os direitos dos remanescente de quilombo e dos Povos Indígenas, a 

                                                      
125

 O território do Mato Grande é composto por dezesseis municípios, são eles: Ceará mirim, Maxaranguape, 
Rio do Fogo, Touros, São Miguel do Gostoso, Pedra Grande, São Bento do Norte, Jandaíra, Parazinho, Caiçara 
do Norte, João Câmara, Pureza, Bento Fernandes, Poço Branco, Taipu e Jardim de Angicos. 
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constituição federal de 1988 reconhece os remasnecestes de quilombo, Com a criação do 

artigo 68 da Constituição Federal garantindo a posse definitiva dos territórios ocupados 

pelos remanescentes de uma referida dívida histórica do país, ou seja, do Estado brasileiro 

para essa população que vem ao longo do tempo marginalizada. O artigo 68 foi um marco 

histórico no Brasil, fruto de muitas lutas do movimento negro urbano nacional, em um 

cenário marcado pelas discussões acerca da abolição da escravatura e da situação do negro 

no Brasil. No entanto, não se vislumbrava que tais lutas poderiam trazer uma espécie de 

direito assegurado pelo tempo marginalizado.  

É importante pensar como a comunidade está inserida nesse território que 

apresentar uma diversidade étnica tão grande e a questão da luta pela terra de forma 

bastante fortificada, como é que a comunidade está nesse processo? Como se deu ou não 

a participação dos moradores na participação de atividades realcionada a luta pela terra, 

levando em consideração que esta comunidade se encontra localizada geograficamente 

proximo as cidades de Ceará Miirm e João Câmara cidades que protogonizaram diversos 

conflitos relacionado a lutas de terras em varios momentos históricos diferentes. Se nesta 

região existem várias comunidade indígenas tem quilombola, então qual é a dificuldade da 

comunidade, eles estão no meio desse complexo étnico que é a região e não se atentar a 

reivindicar seu território como grupo étnico especifico. Para isso podemos pensar porque 

Queimadas não despertou o pertencimento étnico, através de uma identidade especifica? 

Desta forma, se entende que a luta pela terra pode ser empreendida de diferentes 

maneiras a depender do grupo que se propõe a reivindicá-la. Assim cada grupo apresentar 

suas especificidades por mais que apresentem uma pauta comum relacionado as 

reivindicações de seus territórios. O movimento quilombola, enquanto um movimento 

político e social organizado e consolidado, busca a regularização fundiária dos territórios 

historicamente ocupados e usados para sua reprodução física e social. É nesse processo 

que a noção de território tende a ser reformulada, trazendo a possibilidade de alteração da 

percepção sobre as fronteiras físicas e sociais, não é só uma questão fundiária é os 

elementos simbólicos que está relacionado com essa terra.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os autores de um modo geral nos auxiliam a pensar as relações de identidade 

territorialidade e lutas pela terra no contexto de Queimadas. Neste sentido trago as 
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colaborações dos atores: Para pensar identidade, e concepções narrativas do passado e a 

construção de uma história social no contexto de Queimadas (VALLE, 2013, P.154), trago os 

diversos autores que me ajudar a pensar identidade, tais como VALLE (2013), ARRUTTI 

(2006), BARTH (2000), CAVIGNAC (2006 e 2007), LITTLE (2002), para a discussão sobre 

memória e identidade. E para pensar territorialidade trago: Oliveira (2016), Maicher (2009) 

e Little (2002). 

Desta forma na primeira parte deste artigo. Apresento uma caracterização e a 

história local da comunidade de Queimadas126, assim como os elementos da 

territorialidade do grupo, observando aspectos da economia local a comunidade apresenta 

a agricultura como atividade de subsistência e econômica voltado para o plantio de 

mandioca, feijão, cana de açúcar, além da escassez de água potável, 

 Na segunda parte deste artigo Irei mostra que a comunidade apresenta uma 

emergência étnica, e como esse grupo está inserido nesse processo de lutas pela nesta 

região, assim como as políticas de igualdade racial apresenta seu reflexos em nível local, na 

comunidade e na região do Mato Grande. No terceiro tópico trago as questões 

relacionadas aos conflitos territoriais na comunidade, assim como analisar as narrativas de 

lutas e resistências pela terra dentro do território de Queimadas e ações de mediação e 

subordinação dentro da comunidade.  

As políticas públicas conquistadas até o momento podem ser cerceadas, o que 

culminaria na perda de direitos, como o direito à terra. Neste sentido, essa pesquisa 

etnográfica representa, também, o fortalecimento e a instigação de discussões acerca do 

combate ao racismo e do extermínio da população negra, de políticas de ações afirmativas, 

da reparação histórica, das políticas territoriais de povos tradicionais. e de outras questões 

étnico-raciais que envolvem a população negra e quilombola.   

Neste Contexto se encontra Queimadas uma comunidade negra rural, que possuem 

um processo aberto como assentamento da reforma agrária no INCRA/RN, levando em 

                                                      
126

 Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, na comunidade de Queimadas localizada na zona rural de 
Taipu, Rio Grande do Norte, a partir das trajetórias de vidas dos moradores, e através das Narrativas de lutas 
pela terra dentro da comunidade.  Nas convivências com as pessoas da comunidade procurei desvendar 
elementos étnicos-raciais, territoriais e da organização social que podem ser observados, com as versões 
explicativas e os conflitos existentes da origem do grupo.  
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consideração que a mesma apresenta ancestralidade negra. A Comunidade buscam utilizar-

se das mais variadas estratégias/peças que lhes permitam lograr êxito em suas lutas, em 

relação a posse definitiva do território.  No caso a regularização das terras de comunidades 

de Queimadas se configura como a principal política por possibilitar a transformação 

daquele território legítimo em território legal.  

De modo geral as reflexões sobre identidade étnica, território (terra) e 

territorialidade, trouxeram para a minha pesquisa novos elementos para subsidiar o meu 

fazer etnográfico, de modo que essas discussões antropológicas contemporâneas são 

bastante pertinentes no ponto de vista metodológico e teórico. A pertinência se dá, pois 

utilizarei os conceitos e teorias destes autores contemporâneos no processo etnográfico, 

onde pretendo desenvolver um trabalho que possuirá um delineamento histórico, 

descritivo, analítico, interpretativo, intersubjetivo, pós-colonial e de contribuição para 

pensar o fortalecimento e o enfretamento das relações étnicos raciais, neste contexto 

político, no qual está se mostrando no país atualmente. 

Sem a pretensão de finalizar com a discussão da temática sobre territorialidade, 

quero mencionar que a luta pela terra é histórica, já contou com participação de diversos 

seguimentos da sociedade, deixando legados importantes, a ponto de desenharem e 

traçarem atalhos e até caminhos que hoje são perseguidos por aqueles que acreditam na 

mudança em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Estejam eles ligados aos 

Movimentos sociais do campo ou da cidade, ou a instituições acadêmicas ou mesmo 

apenas sendo pessoas não conhecidas que, se fazendo valer da bravura, e o sonho, de ter a 

posse definitiva de seu território, através de um pedaço de terra como algo muito 

significante de sua vida, embora muitos tenham encontrado apenas a morte. 
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MALUNGAS REEXISTÊNCIAS: AGÊNCIA SOCIOPOLÍTICA DE MULHERES QUILOMBOLAS NO 
MARAJÓ 

 

Maria Páscoa Sarmento de Sousa127
 

 
Resumo 
As mulheres negras de Salvaterra, na Ilha do Marajó - PA, movimentam-se rumo à efetivação de direitos 
socioterritoriais desde 1999, quando adentraram o movimento quilombola nacional e criaram lugares de 
resistência étnica em quilombos autorreconhecidos nas décadas iniciais do séc. XXI. A problemática questiona 
a presença de lideranças femininas neste movimento social no Marajó. Objetiva-se refletir nossas agências 
como ações gendradas articuladas nas intersecionalidades de sistemas de opressão que incluem raça, gênero, 
classe e localização num contexto sociohistórico e geopolítico em que tal agência pode representar perigos e 
violências físicas. 
 
Palavras-chave: Quilombolas; Mulheres; Malungas; Agência sociopolítica; Antropologia situada. 
 

Considerações iniciais 
Da língua cortada, 

digo tudo, amasso o silêncio 
e no farfalhar do meio som solto o grito do grito do grito e encontro a fala 

anterior, aquela que emudecida, conservou a voz e os sentidos nos labirintos da 
lembrança. (Conceição Evaristo, 2008) 

 

Este artigo traz reflexões entretecidas ao longo da escrita da tese desenvolvida 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará. É 

um estudo político-acadêmico, provindo de minhas escolhas enquanto quilombola e 

mulher. Narrarei “outra” História sobre às agências das populações negras territorializadas 

no estado do Pará (Brasil), fazendo um recorte desde o quilombo neste contexto geopolítico 

e social, com enfoque sobre gênero. 

As mulheres negras aquilombam-se no Marajó, com ênfase ao final do século XX, 

desde nossa inserção no movimento quilombola nacional, a partir de 1999. Vislumbram-se 

nossas agências através das múltiplas interseccionalidades de sistemas de opressão 

(COLLINS, 2017a; 2017b), que incluem raça/etnia, gênero, classe e territorialidade. 

Toma-se como espaço de observ(ação) autoetnográfica o território quilombola de 

Salvaterra, com 18 quilombos, até então. Porém, pesquisas etnohistóricas apontam que os 

quilombos dali formaram-se a partir 1850 (ACEVEDO MARIN, 2004a, 2005, 2006, 2009 e 

2015; NOVA  CARTOGRAFIA  SOCIAL  DA  AMAZÔNIA,  2006;  CARDOSO  2008).  Atualmente  

                                                      
127
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são auto reconhecidos: Bacabal, Bairro Alto, Boa Vista, Buca da Mata, Caldeirão, Cururu, 

Deus me Ajude, Mangueiras, Paixão, Passagem Grande, Pau Furado, Providência, Rosário, 

Santa Luzia, Salvar, São Benedito, Siricari e Vila União/Campina, agregando em torno de 

6.500 pessoas, no presente. Resumidamente, o objeto expressa-se como a agência das 

mulheres na organização sociopolítica e na luta por direitos socioterritoriais nos quilombos 

de Salvaterra, na Ilha do Marajó-PA, nas primeiras décadas do século XXI. Assim, o 

objetivo deste texto é responder a uma das questões da tese, isto é: compreender porque 

e como as mulheres quilombolas assumiram,  ao  longo  do  tempo-espaço,  agências  

sociopolíticas  no  sentido  de  garantir  a efetivação de direitos socioterritoriais em 

Salvaterra, no século XXI? 

Nestas elaborações está minha pertença ao grupo classificado pelas ciências sociais 

e pelo Estado como quilombola, mas que, também, é sinônimo de resistências aos 

processos de exploração/subalternização a que somos submetid@s no âmbito da 

colonialidade/modernidade, reconhecendo-nos, hoje, como sujeitas e sujeitos de direitos e 

atores sociais em constantes ações que visam a reexistência enquanto grupo étnico. 

Considera-se o aquilombar enquanto política de identidade (ERIKSEN, 1991; 2001) 

que organiza um projeto político quilombola (LEITE, 2008). Aqui, retomo o aquilombamento 

(SOUZA, 2016), relacionando-o às etnogêneses contemporâneas que ensejam agências 

individuais e coletivas num movimento que imagina (ANDERSON, 1993) e fortalece uma 

identidade etnopolítica diferenciada, pois,  

 

Aquilombar-se” refere-se, portanto, as ações empreendidas por agentes sociais 
denominados como quilombolas frente aos antagonismos que se caracterizam de 
diferentes formas, e que demandam ações de luta ao longo das gerações para 
que esses sujeitos tenham o direito fundamental a resistirem e existirem com 
seus usos e costumes, em seus territórios tradicionais (SOUZA, 2016, 123). 

 

A premissa considerara as mulheres agentes de aquilombamentos no município de 

Salvaterra, na Ilha de Marajó, vislumbrando-se um conjunto complexo de práticas 

efetivadas por nós que evidenciam agenciamentos femininos na Amazônia, ao expor que os 

aquilombar-se nesta região são imbricados na agência daquelas malungas que atuam 

enquanto ialodês (WERNECK, 2009) e corpos-políticos enunciativos (BERNARDINO-COSTA; 

GROSFOGUEL, 2016) organizadas politicamente em torno de etnicidades e territorialidades 

específicas (ALMEIDA, 2011), cujas trajetórias começam nas pisadas das afrontosas 
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pentavós. Mas, enquanto sujeitos da ação sociopolítica, fomos invisibilizadas em boa parte 

das narrativas das ciências sociais e da história, cujos objetos foram o quilombo e o negro 

na Amazônia 1. 

Trata-se de um tema de relevância político-social, individual e coletiva aos/às 

quilombolas brasileir@s. Enquanto participante desta coletividade e mulher, é um projeto 

que corrobora para descortinar ‘outras’ imagens das mulheres e ‘outros feminismos’ na 

Amazônia contemporânea desde o quilombo, uma vez que somos imaginadas pela 

sociedade antropocêntrica de maneira homogeneizante, resumidas ao espaço doméstico e 

à maternidade, logo, marginalizadas e ignoradas pelo Estado. O desafio consiste em 

visibilizar, na tessitura social deste lugar, outros papéis elaborados, desempenhados e 

multiplicados por mulheres nas fimbrias, nas margens, em suas zonas intersticiais. 

Observa-se que, em Salvaterra, desde 1998, as mulheres “fazem” os 

aquilombamentos, mas as abordagens do quilombo contemporâneo neste contexto - 

Acevedo Marin (2004, 2005, 2006, 2009, 2015a, 2015b), Nogueira (2005 e 2008), Cardoso 

(2008a, 2008b, 2013, 2015), Bargas e Cardoso (2015); e Lima Filho, Silveira e Cardoso 

(2016), Lima Filho (2014); Arêda Oshai, (2018) e outros - não enfocaram a agência feminina, 

tratando genericamente @s sujeit@s,   referindo-os   como   “os   quilombolas   de   

Salvaterra”   ou   “os   quilombolas”  de Mangueiras, Bairro Alto, Pau Furado, etc. Portanto, 

é salutar evidenciar o protagonismo das mulheres neste século. 

As malungas são a matéria que nutre estas narrativas. Este termo é africano e tem 

origem controversa, proveniente de línguas do tronco bantu e/ou semi-bantu, usado no 

movimento quilombola como o feminino de malungu, aqui significando companheiro, 

parente/irmão, em kimbundu e umbumdu (SLENES, 1992). Em relação ao vocábulo 

malunga, a partir do folclorista Oscar Ribas, Slenes, informa da existência de “espíritos 

simpatizantes” ou espíritos ancestrais na região de Luanda, que se comunicavam com 

pessoas espontaneamente “ou “evocados em práticas divinatórias”. Seus nomes 

“derivados de m’akua-lunga, relativo aos do além”, é malunga” (SLENES, 1992, 8). Deste 

modo, compreende-as ressignificadas nas diásporas rumo às Américas: 

 

Percebem-se agora os significados mais amplos de “malungu” para os escravos 
falantes de kigongo, kimbundu e umbundu, cujos conceitos cosmológicos eram 
semelhantes, como também para cativos de culturas relacionadas. “Malungo” 
significava não apenas “barco”, ou “camarada de embarcação” mas 
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companheiro de travessia da vida para a morte (branca), e possível volta para o 
mundo (preto) dos vivos. A história de “malungu” encapsula um processo pelo 
qual escravos, falantes de línguas bantus diferentes, provindos de diversos 
grupos de origem, começaram a descobrir-se como irmãos (SLENES, 1992, 8). 

 

Deste modo, uso o termo malunga neste sentido simbólico e ressemantizado de 

almas irmãs e companheiras de jornadas. Aquelas mulheres que compartilham origens e 

destinos presumidos como comuns (WEBER, 2004), irmanadas enquanto gênero e membros 

de um grupo etnicorracial. Negras amefricanas (GONZÁLES, 2011) cujas trajetórias de vida 

situam-nas no mundo enquanto corpos-políticos enunciativos = ialodês que rompem o 

silêncio com suas vozes há muito obliteradas. Aquela, que emudecida, conservou a voz e os 

sentidos nos labirintos da lembrança, de que fala Evaristo. Aquelas individuais-plurais que 

traduzem o ser-mulher-malunga. 

A palavra ialodê é qualitativo das mulheres aquilombadas, pois, “atualmente, ialodê 

é termo   apropriado   pelo  movimento   social  de   mulheres   negras   brasileiro,  para   

nomear organizações e atributos de liderança e representação” (WERNECK, 2009, 79). No 

Brasil foi ressemantizado, pois referia-se às mulheres que falavam nos órgãos decisórios 

públicos nas cidades iorubas pré-coloniais e também designava a associação de mulheres 

em África (WERNECK, 2009, 79). Refere-se às ayabás Nanã e Oxum no Candomblé. 

Enquanto malungas ialodês, somos as senhoras da voz e da ação, donas do discurso 

e, nossos corpos, instrumentos da ação política. Meu lugar de enunciação é o quilombo 

Barro Alto, em Salvaterra, na Ilha do Marajó, onde nasci e vivo. Espaço constituído junto a 

outros 17 quilombos, onde mantemos relações de parentesco e partilhamos histórias e 

vivências. Aqui, reelaboramos passados nos presentes, base de nossa etnicidade, pois 

muito de nossas sabedoria e prática provém das trajetórias antepassadas. 

Constitui-se o texto em enunciações ‘marginais’ de ‘nativas colonizadas’ em 

insurgências e re-existências, em desafio às narrativas produzidas ‘sobre’ a gente ao longo 

do tempo pelas antropologias e demais ciências. Minha ação política e acadêmico-científica 

insere- me nestes aquilombamentos, pois é desde o quilombo que grito “outras maneiras” 

de ser mulher negra desde o M’barayó em Abya Yala. Logo, ele é contaminado pela minha 

condição malunga, fruto de um olhar situado e produtor de saberes localizados e parciais 

(HARAWAY, 1995), considerando-se que “o sujeito fala, sempre, a partir de uma posição 

histórica e cultural específica” (HALL, 2007, 27). 



299 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Assim, essa enunciação quilombola, não se alinha aos feminismos euro-americanos, 

mas aproxima-se do feminismo afrodiaspórico, gestado tanto nas ruas da Pan - África e de 

seus herdeiros nas américas e Ásia, quanto nas academias das metrópoles do colonialismo 

externo e interno. Sigo, pois, perto das reflexões teórico-práticas de Angela Davis, bell 

hooks, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Nah Dove, Jurema Werneck, Avtar Brah, Lélia 

Gonzáles, Patrícia Hill Collins, Oyèrónké Oyëwùmí, Grada Kilomba e outras. 

Este estudo confronta-me, por conseguinte, com o compromisso de pensar-nos 

pelo viés de um feminismo/mulherismo negro que viabilize “a oportunidade de modelar um 

processo de construção de uma comunidade a partir da heterogeneidade e não da 

mesmice” (COLLINS, 2017a, 20), isto é, “significa envolver-se na difícil tarefa de trabalhar 

com as diversas maneiras em que mulheres negras têm sido afetadas pelos sistemas 

intercalados de opressão” (COLLINS, 2017a, 20). Logo, comprometido com a diversidade. 

Assim, as multivozes das malungas ialodês ecoam nestas escrevivências <4>, 

constituindo-se numa autoetnografia. Aqui, a etno-grafia contrapõem-se a ontologia e 

episteme da antropologia tradicional por vir de uma “outra”, representante daquel@s que, 

secularmente, são os “objetos” ou os “nativos” de antropólog@s, dedicados a observar os 

comportamentos dos grupos humanos em interações para extrair teorias etnográficas 

sobre o outro (PEIRANO, 2014). Logo, representa mais que um “novo olhar” etnográfico, é 

uma autoetnografia que viabiliza “refletir nas consequências do [seu] trabalho, não só para 

os outros, mas para [si] mesmo também, e onde todas as partes – emocional, espiritual, 

intelectual, corporal, e moral – podem ter voz e serem integradas” (JONES et al, 2013, 53). 

 

MALUNGAS IALODÊS QUILOMBOLAS: SENHORAS DA VOZ E DA AÇÃO POLÍTICA EM 

SALVATERRA-PA 

Em Couro Imperial McClintock (2010), traz inventividades de africanas no 

enfrentamento ao sistema colonial e a segregação racial, maneiras subversivas de 

contrapor-se ao controle violento de seus corpos e mentes, a partir de reflexões sobre o 

livro The Long Journey of Poppie Nongena, parceria da negra ‘Poppie Nongena’ com a 

africâner Elsa Joubert. Livro popular, mas, considerado apolítico 2 e escandaloso pela crítica 

literária, devido a questões como a hibridização de gênero e autoria. Como autoras, estas 

mulheres expressaram–se, viabilizando a autoria da outra, desafiando estruturas 

preestabelecidas. 
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No contexto nacional Conceição Evaristo e outras poetizas/escritoras, intelectuais 

negras do contemporâneo 3, seguindo exemplos ancestrais de Firmina dos Reis a Carolina 

Maria de Jesus, enegrecem cenários e paisagens com a fala negra, falavras e 

escrevivências autorais que  retratam  a  condição  da  mulher  negra  nestes  tempos-

lugares,  questionando  papéis determinados para nós, pois, contrariando o imaginário 

nacional sobre a mulher negra, “a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa 

Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos” (Evaristo, 2017). 

Isso leva-nos a refletir sobre os papéis reservados às mulheres na sociedade 

ocidental antropocêntrica/patriarcal e como são imaginadas (ANDERSON, 1993), e quais 

imagens selecionam-se para representá-las. Em termos gerais, as feministas atentam à 

imagem quase universal das mulheres acopladas ao papel de esposas e à maternidade e 

aos cuidados com a família nuclear (Oyëwùmí, 2004), sendo o feminismo responsável por 

combater a naturalização dos papeis de gênero. Mas, e quanto às mulheres negras? Como 

foram pensadas no âmbito do feminismo? Afinal, como indagou Sojourner Truth: Ain’t I a 

woman? E seguimos perguntando: E não somos nós mulheres? 

Afinal, há outras questões que nos atingem. Discute-se, pois, a agência sociopolítica 

da mulher negra a partir da fala de Sueli Carneiro, transcrita abaixo: 

 
Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres (...) que 
trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como 
vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada 
quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e 
trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de 
objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho 
tarados. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou 
mulatas tipo exportação (Carneiro, 2007). 

 

Observa-se que Carneiro atenta para o fato das mulheres negras brasileiras 

trabalharem ‘dentro’ e ‘fora’ de casa desde os tempos coloniais, mas também serem 

vistas no imaginário nacional como corpos-objetos, seja como domésticas ou exercendo 

outros ofícios considerados inferiores, seja como seres sexualizados e exotizados, as 

‘mulatas tipo exportação’. Isto é afirmado semelhantemente por Angela Davis, bell hooks, 

Audre Lorde e outras, em seus discursos sobre as negras norte-americanas, por 

McClintock (2010) acerca das sul-africanas e Nah Dove (1998) sobre as mulheres em 

África. 
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As mulheres brancas ocidentais fizeram-se feministas nos séculos XIX e XX indo às ruas 

reivindicar direitos, trabalho/emprego e cidadania, entretanto as negras, encontravam-se há 

tempos no mundo do trabalho no sistema mundo moderno/colonial (DUSSEL, 1994) de forma 

compulsória, coagidas pelos poderes vigentes. Primeiro como escravas/servas/nativas colonizadas 

e, posteriormente, impelidas pela necessidade de re-existir em sociedades despreparadas para 

recebê-las como cidadãs. Logo, a cidadania da mulher negra, em especial a brasileira, sempre foi de 

quarta ordem, se considerarmos que na hierarquia socioeconômica aparecem primeiro os homens 

brancos, depois as mulheres brancas, seguidas pelo homem negro e, por último, a mulher negra 

(Silva, 2013). 

Como pessoas histórica e socialmente desumanizadas, marcadas pela raça, gênero e classe 

(DAVIS, 1982), corpos negros violentados (FANON, 1968) e, considerando-se os ambientes 

machistas, racistas e desiguais onde precisamos existir, inventamos maneiras de superar as 

adversidades. Umas destas maneiras é a ação política, tornando-nos ialodês em nossos grupos e 

além, tal como fizeram as ancestrais Dândara, Acotirene, Firmina dos Reis, Tereza de Benguela, 

Luiza Mahin, Harriet Tubman, Sojourner Truth, Carolina de Jesus, minhas pentavós fujonas, Augusta 

Dias e Ana Teixeira, dentre outras anônimas, todas ialodês em suas épocas. Ontem, hoje, amanhã, 

suas vozes ecoam por nós e em nós, pois derrubaram a “tirania do silêncio” imposta pela sociedade 

patriarcal racista/capitalista, transformando o silêncio em linguagem e ação (LORDE, 1984). 

Percebo os aquilombamentos, no presente, imbricados em agências malungas. Observo, 

ademais, que tais agenciamentos manifestam-se mais nitidamente nos confrontos com atores 

antagônicos, seja nos quilombos (conflitos internos), seja fora dali (conflitos externos). No primeiro 

caso, enfrentamos e negociamos com familiares e vizinh@s e, no segundo caso, confrontamos o 

Estado e a sociedade, sendo comum que isso ocorra concomitantemente, nos dando a dimensão do 

significado complexo do ser mulher malunga quilombola. Mas, consideramos que Nossos passos 

vem de muito longe! 

 

“NOSSOS PASSOS VEM DE LONGE!”: MALUNGAS IALODÊS QUILOMBOLAS ONTEM E HOJE 

Aqui, vou negritando (BENTES, 1993) trajetórias de vidas gapuiadas nos ‘labirintos da 

lembrança daquelas semi-esquecidas’ mulheres que me fazem SER. Falo e Ouço àquelas ‘da 

língua cortada’, obrigadas a esquecer suas línguas e a falar novas línguas, mas que 

mantiveram a tradição viva da oralidade. Muitas delas não puderam (e ainda não podem) escrever, 

mas nos legam a memória viva da tradição oral (HAMPATÉ-BÂ, 2010), sagradas-palavras que dizem 

coisa, constroem e destroem mundos (VANSINA, 2010), palavras performativas. Nestas 
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escrivivências retomo as falavras para narrar re-existências daquelas que me trouxeram até 

aqui, traduzidas na força e magia do CONTAR e RECONTAR! 

Ao longo da pesquisa e de minha vivência nos quilombos do Pará deparo-me com 

diversas malungas ialodês, em sua maioria mulheres marcadas pela ancianidade e extensa 

trajetória no movimento quilombola, mas também encontro jovens que, seguindo antigos 

passos, são re-existência, em agenciamentos vários nos seus lares, igrejas, terreiros, 

escolas, universidades, órgãos públicos, associações e em outras organizações. 

Indagando-me e interpelando outras mulheres sobre os motivos de nossa presença 

nos processos de aquilombamentos em Salvaterra no século XXI, obtive respostas que 

remetem às ações pretéritas de outras mulheres e orientadoras nossas ações nos presentes. 

Por exemplo: as fundadoras de quilombos; criadoras de irmandades de auxílio mútuo em 

Mangueiras, Bairro Alto, Caldeirão, Paixão; fundadoras de clubes de mães e associações de 

mulheres em Deus me Ajude, Bacabal, Campina/Vila União, e Bairro Alto; e mais além, 

negras diaspóricas que aquilombaram no Marajó colonial e imperial. 

A luta, hoje, é pela titulação de nossos territórios ancestrais 5, mas enfrentamos 

descasos do Estado quanto a isto, fato que enseja conflitos entre nós e “fazendeiros”, 

representantes do agronegócio e com o Estado, inclusive com a judicialização dos conflitos, 

denunciados nas reuniões das Mesas Quilombolas, em audiências públicas e encontros do 

movimento quilombola (MARIN e TELES, 2015; TELES, 2015; MARIN, 2005, 2006, 2015A, 

2015B; LIMA, 2016). Assim, é no enfrentamento aos desafios que os agenciamentos 

multiplicam-se. Vão desde a criação de associações de remanescentes de quilombos (ARQ) 

a partir de 2000 <6>, espaços político-organizativos onde demandas da titulação são 

elaboradas e encaminhadas, participação em reuniões, ocupações de órgãos públicos, lutas 

por educação, saúde, moradia, até eventos como os Encontros de Mulheres Negras 

Quilombolas (desde 2002), os Jogos Quilombola (desde 2004), o Desfile Cívico Quilombola 

(desde 2015), a Feira Quilombola (realizada em 2018). 

Vejo que as interseccionalidades dos sistemas de opressão (COLLINS, 2017a; 2017b) 

determinaram estratégias de luta. Hoje, estas efetivam-se coletivamente, pois toda 

resistência cotidiana (SCOTT, 2004) nos quilombos é elaborada desde a identidade 

etnicorracial, atualizando a lição de Luther King Jr e Nelson Mandela, de que a luta e a 

resistência negra é coletiva. Necessitando-se “resistir a representação da história como o 
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trabalho de indivíduos heroicos, de maneira que as pessoas reconheçam hoje sua potencial 

agência como parte de uma comunidade de luta sempre em expansão” (DAVIS, 2018, 19). 

Depreende-se que os Encontros de Mulheres Negras Quilombolas do Pará 7, 

protagonizados por pioneiras como Luzia Betânia, Noemi, Ana Raimunda (Mangueiras), 

Maria José, Maria José (Zeca), Alcemira, Rita, Tereza, Lina, Bárbara (Bacabal), Cristina 

(Santa Luzia), Conceição e Ana Rita (Barro Alto), Ivete (Paixão), Joana (Rosário), são 

exemplos de pessoas atuando enquanto comunidade de luta e grupo étnico em Salvaterra. 

Portanto, rituais políticos, viabilizadores de aquilombamentos sistemáticos a longo prazo. 

Estas dinâmicas de interação sociopolítica permitiram a várias quilombolas ocupar 

lugares de fala no âmbito local e regional e também que suas vozes fossem ouvidas e 

replicadas no Brasil e no exterior. Para tanto, as mulheres, primeiramente, tornaram-se 

lideranças quilombolas, fundando ARQ e outras instituições, depois ampliaram a ação, 

acumulando capital político do tipo notável (BOURDIEU, 1989), no processo. Isso ocorreu 

com várias malungas de Salvaterra, que partiram da ação individual para a coletiva. 

Como, por exemplo: D. Luzia Betânia Alcântara, a Beth, de Mangueiras: idealizou os 

Encontros de Mulheres Negras Quilombolas e os Jogos de Identidade Quilombola; 

representou os quilombolas na Espanha, no Fórum Social Mundial, em eventos em Caracas, 

Manaus e Ciudad Guayana do Fórum Social Pan-Amazônico; foi co-fundadora da 

MALUNGU- Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de 

Quilombo do Pará, ocupando a Coordenadoria de Gênero por 8 anos; articulou a formação 

da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas - CONAQ; candidatou-se a 

prefeita de Salvaterra. De forma semelhante, dona Maria da Conceição Sarmento dos 

Santos, pioneira quilombola, fundou e presidiu a ARQ de Bairro Alto, posteriormente eleita, 

em 2012, a primeira vereadora quilombola de Salvaterra, hoje, aos 81 anos, atua no 

movimento quilombola. 

Trajetória semelhante fez a Sr.ª Maria José Carneiro, uma das criadoras do Grupo de 

Mulheres Quilombolas de Bacabal, do Encontro de Mulheres e dos Jogos Quilombolas; co- 

fundadora e vice-presidenta da ARQ Bacabal; fundadora e presidenta da ARQ de Pau 

Furado; dirigiu a Malungu; hoje, luta no Centro de Ciências e Saberes Quilombolas. A Sr.ª 

Valéria Carneiro, também de Pau Furado, foi co-fundadoras da ARQ dali e sua presidenta, 

hoje é Coordenadora de Gênero da Malungu e membro da diretoria nacional da CONAQ, 

onde conduz projetos para empoderamento de malungas pelo país. 
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As jovens, seguindo as ancestrais, também reiteram re-existências, tais como: 

Jaqueline Alcântara e Patrícia Leal (Bacabal), Isabeli Leal (Santa Luzia), Andreza Santos, 

Bianca Barbosa, Jéssica Melo (Mangueiras), Alaise Santos, Ana Cláudia Santos, Alanna 

Maciel (Barro Alto), Líbia Pantoja, Rosimar Moreira, Dayane Chaves (Campina/Vila União), 

Trindade Assunção (Rosário), algumas das quais estão nas diretorias das ARQ, foram co-

fundadoras da Associação de Discentes Quilombolas da Universidade Federal do Pará 

(ADQUFPA), espaço de lutas pela educação equânime neste estado; e ajudam a manter o 

Grupo Abayomi de Juventude Quilombola, outro lugar de aquilombamentos. 

Estas ações evidenciam formações enquanto sujeitas políticas constituídas na 

experiência, pois, “Contra a ideia de um “sujeito da experiência” já plenamente constituído 

a quem as “experiências acontecem”, a experiência é o lugar da formação do sujeito” 

(BRAH, 2006, 360). Portanto, nossa entrada no movimento quilombola, e nossas vivências 

ali, nos tornam malungas ialodês, ou seja, sujeitas políticas, pois é a partir daí que damos 

novos significados as nossas existências, pela experiência “como uma prática de atribuir 

sentido, tanto simbólica como narrativamente: como uma luta sobre condições materiais e 

significado”, como enfatiza Brah (2006, 360). 

Ademais, o aquilombar é cotidiano, de forma sub-reptícia e oculta (SCOTT, 2011; 

2004), nos entre-lugares, nas zonas intersticiais (BHABHA, 1998), pois, no interior de nossas 

famílias desafiamos diariamente tradições arraigadas em pretéritos que cerceiam nossa 

ação sociopolítica e proclamamos novas tradições, tais como o avanço nos estudos até à 

universidade, trabalho/emprego remunerado, entrada na política partidária, resistindo e 

ignorando “esculhambações”, “choros”, violências físicas e psicológicas, deixando casa e 

filh@s aos cuidados de maridos e familiares para estudar, trabalhar e atuar ‘fora’. 

Como asseveram hooks (2013), Gomes (2017) e Davis (2018), a educação é projeto 

transgressor-transformador-emancipador, ensina-nos a romper tradições machistas, 

presente de forma paradigmática no quilombo, que nos relegavam ao lar e à maternidade e 

aos trabalhos nas lavouras, rios e florestas; bem como a desafiar o racismo e as formas de 

opressão do capital que nos agrilhoam fortemente, ainda. A cada mulher que alcança a 

Educação Básica e/ou o Ensino Superior, que fale por si e pelas outras, que se sustente, 

formamos novas malungas ialodês, em constantes lutas pela liberdade (DAVIS, 2018a). 

Nossas resistências ocultas e infrapolíticas implicam na reocupação das terras 

expropriadas por “fazendeiros” e pelo Estado, em busca de alimentos (frutos, peixes, 
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caças) e outros itens necessários à vida no quilombo. Ademais, os denunciamos se 

cometem infrações ambientais e “atrapalhamos” seus planos para o território. E, destas e 

de outras formas aquilombamos em busca da sonhada liberdade nos territórios titulados... 

Neste sentido, observo-nos como agentes de mudanças (e de permanências) 

sociopolíticas, econômicas e culturais, pois há discursos em torno de práticas individuais, 

no universo familiar, indicativas de que o campo semântico-político do aquilombamento 

espraia- se para outros recantos da vida, repercutindo na sociedade mais ampla. Nossa 

ação política centra-se nas lutas para garantir direitos socioterritoriais e, para isso, 

comunicamos nossos diacríticos étnicos (BARTH, 2007) e estruturamos selves étnicos nas 

experiências pessoais/coletivas no movimento quilombola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O quilombo no século XXI, como no passado, permanece o lugar da re-existência 

cotidiana, não mais um valhacouto de negros fugidos, como nos discursos do período 

colonial e imperial, mas territórios performatizados na dinamicidade do presente, e onde 

persistem conflitos diversos. Protagonizamos políticas de identidade (ERIKSEN, 1991) 

agenciadas por malungas desde o M’barayo para assegurar direitos, garantir 

reconhecimento e acúmulo de capital social e, também, como instrumentos no 

enfrentamento aos racismos e outras maneiras de negação de nossas existência, isto é, 

aquilombamos: sonhamos e trabalhamos um projeto político quilombola (LEITE, 2008). 

Ser mulher quilombola marajoara implica reconhecer-se como um humano 

intersectado por sistemas de opressão (BRAH, 2006; COLLINS, 2017a; 2017b), que vão da 

raça ao gênero, do gênero à políticas de identidade; de políticas de identidade aos direitos 

socioterritoriais, do passado ao futuro e vice versa. Implica, portanto, compreender as 

dinâmicas de enfrentamentos diários às consequências das contradições sociais e raciais 

impostas no âmbito de uma sociedade machista, e misógina, racista, onde persistem, de 

forma perene, colonialidades do poder, do ser e do saber (LANDER, 2005; QUIJANO, 2005; 

LUGONES, 2014), que atingem violentamente as negras. 

Entretanto, nós mulheres quilombolas movemo-nos na Amazônia e, nesse mover 

transgressor, mudamos ordens há muito estabelecidas e naturalizadas. Em Salvaterra, creio 

ser possível afirmar que as mulheres foram e são os sujeitos principais da ação política e 
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aquelas que manejam com maior habilidade as ferramentas necessárias para garantir as 

Re-Existências em nossos territórios. Somos Malungas Ialodês Quilombolas. 

Entretanto, nós mulheres quilombolas movemo-nos na Amazônia e, nesse mover 

transgressor, mudamos ordens há muito estabelecidas e naturalizadas. Em Salvaterra, creio 

ser possível afirmar que as mulheres foram e são os sujeitos principais da ação política e 

aquelas que manejam com maior habilidade as ferramentas necessárias para garantir as 

Re-Existências em nossos territórios. Somos Malungas Ialodês Quilombolas. 

1. Observe-se os trabalhos de Salles (2005 [1971]); Acevedo Marin e Castro (1998; 

1999); O’Dwyer (1995; 1999); Funes (1999), Almeida (2002; 2008; 2011); Acevedo Marin 

(1999, 2004a; 2004b; 2005a, 2005b, 2006, 2009; 2015); Gomes (2005). Sobre as mulheres 

quilombolas amazônidas indico Malcher (2010), Silva (2016), Santos e Job (2016), Andrade 

(2016), Guedes e Salgado (2017) e Bargas e Cal (2018). 

2. Anne McClintockh assevera que se engendrou campanha da crítica africâner 

menosprezando o conteúdo político do texto, exemplo da tática colonizante de lidar com 

os textos de mulheres na modernidade. 

3. Arrolo aqui poetizas, slamers, contistas, ensaístas, jornalistas, filósofas, 

historiadoras, tais como Cristiane Sobral, Shayra Mana Josy, Djamila Ribeiro, Zélia Amador, 

Jarid Arraes, Givânia Silva, Ana Maria Gonçalves, Bianca Santana, Vilma Piedade, Giovana 

Xavier, Miriam Alves, Lia Vieira, Cidinha Silva, Mel Duarte, Reimy Chagas, e outras. 

4. Termo apropriado da poética e da produção acadêmica de Conceição Evaristo, 

que implica três elementos formadores: corpo, condição e experiência. 

5. Determinado no Artigo 68 do Ato Dispositivo Constitucionais Transitórios 

(ADCT) da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo Decreto Lei 4.887/2003. 

6. As ARQ foram presididas por Tereza Nascimento e Lina Leal (Bacabal, 2002); 

Ivana Pinheiro e Ana Raimunda Pereira (Mangueiras 2002); Eliana Alcântara (Deus Ajude, 

2002); Maria das Graças Gonçalves (Caldeirão, 2003). 

7. Os primeiros ocorreram em Salvaterra, com o apoio do CEDENPA: I Encontro de 

Mulheres Negras Quilombolas do Pará (Bacabal em 2002), o II Encontro de Mulheres 

Negras Quilombolas do Pará (Deus me Ajude em 2003) e o III Encontro de Mulheres Negras 

Quilombolas do Pará (Mangueiras em 2004). Hoje espraiaram-se para outros quilombos 

paraenses e, em 2018, inaugurou sua 9ª edição em Santa Rita das Barreiras, com presença 

de mais 300 mulheres. 
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8. Indico os filmes Salvaterra, Terra de Negros e Guerreira Quilombolas 

Amazônidas para conhecer mais a trajetória de D. Beth e outras malungas paraenses. 
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DAS ANDANÇAS DO MOVIMENTO QUILOMBOLAS NO MARANHÃO: POR UMA ANÁLISE 
DAS DINÂMICAS DE ATUAÇÃO DO MOQUIBOM E MOQBEQ 

 
Marivania Leonor Souza Furtado128 

Regiane de Araújo Silva129 
 

Resumo 
Este estudo apresenta a dinâmica das articulações quilombolas no Maranhão e suas expressões próprias de 
um fazer “movimento social”. Através de uma metodologia que não dissocia a reflexão teórica das investidas 
sobre a prática social, assim definida como etnografia nos interstícios, o estudo revela que o movimento 
quilombolas maranhense possui estratégias de ações coletivas próprias, se conecta e estabelece canais de 
diálogos e mediação com outros atores externos e se rearticulam constitutiva e disjuntivamente entre esferas 
“do mesmo” movimento quilombola. 
 
Palvras-chave: Movimento Social; Movimento quilombolas maranhense; Direito territorial.  

 
Introdução 

O título deste artigo sinaliza um erro de concordância, que aponta para uma nova 

gramática no estudo das experiências coletivas reivindicatórias e suas autoidentificações. 

Na senda aberta pela discussão teórica dos “novos movimentos sociais”, entram em cena, 

como novos protagonistas dessas ações coletivas na luta por direitos específicos e 

diferenciados, aqui mais detidamente o direito ao território dos “remanescentes de 

quilombos”, sujeitos que, ao se apropriarem das categorias definidoras de tais direitos, 

ressemantizam tais categorias em um léxico próprio. 

Na parte do litoral ocidental maranhense, onde se concentra grande parte das 

comunidades quilombolas autodeclaradas e reconhecidas pela Fundação Cultural 

Palmares, surgiram em 2010 e mais recentemente, em 2016, expressões de uma 

articulação social inserida dentro do movimento negro no Maranhão, autoidentificada 

como MOQUIBOM e MOQBEQ, respectivamente. 

As articulações contemporâneas para a luta e defesa de seus territórios e 

reconhecimento formal de sua etnicidade derivam de um contexto histórico de formação 

territorial marcado por contradições e conflitos envolvendo os grupos étnicos aqui 

existentes, justamente na constituição do Brasil enquanto Estado-Nação. Lutas e 

movimentos sociais marcaram a sociedade brasileira desde os tempos coloniais como 
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símbolo de resistência contra a dominação e exploração (GOHN, 2000) e que, atualmente, 

se reinventam enquanto faces constitutivas/disjuntivas do movimento quilombolas no 

Maranhão. 

A expressão “movimento quilombolas” ou um “eu, como um quilombolas”, assim 

mesmo no plural, afirmados por agentes sociais dessa região do Estado explicita uma 

forma própria de acionar uma identidade que, politizada nas relações de confronto, 

quando da disputa por territorialidades, disputa essa marcada pela violência, manifesta-se 

também oportuna como categoria analítica para analisar as expressões dos movimentos 

quilombolas nesta parte da Amazônia Legal. 

Não raro em conversas informais ou em momentos de confrontos com o poder 

público ou mesmo participando das esferas de controle social, as lideranças quilombolas 

referem-se a si ou ao movimento que integram da seguinte forma: “eu como um 

quilombolas... ou o nosso movimento quilombolas”... Ao indagar uma liderança 

quilombola, do porquê de usar sempre a adjetivação no plural, nos informou: “É porque 

não sou eu que sou o quilombola é toda a minha comunidade...” 

Entendendo assim que o termo quilombola, na visão desses agentes sociais, já 

denota identificação e processos de lutas coletivos, será aqui assumido para interpretar a 

dinâmica do movimento negro na parte norte da Amazônia Maranhense, a definição de 

movimento quilombolas. Com essa ênfase pretende-se superar a dicotomia da abordagem 

dos movimentos negros aqui existentes, como se constituíssem  dois ou mais movimentos 

com o mesmo caráter. Intenta-se, assim, destacar, tal como o próprio léxico utilizado pelos 

agentes sociais favorece, uma possibilidade de teorização que pensa a articulação 

quilombola no Maranhão constitutiva e disjuntiva. Dessa forma  abarca-se o singular e o 

plural nos processos de formação e ação do Movimento Quilombola do Maranhão – 

MOQUIBOM e do Movimento Quilombola de Bequimão – MOQBEQ130. 

Essa análise é fruto das experiências das autoras inseridas no Grupo de Estudos 

Pesquisa e Extensão em Lutas Sociais, Igualdade e Diversidades da Universidade Estadual 

do Maranhão – LIDA/UEMA, que, ao longo de quase uma década, tem desenvolvido 
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estudos, pesquisas e processos interventivos junto aos povos e comunidades tradicionais 

no Estado, com destaque especial para as dinâmicas de luta e resistência de quilombolas e 

indígenas pelo reconhecimento formal de suas identificações e direitos constitucionais. 

Essas experiências apontam para uma metodologia própria que não dissocia a reflexão 

teórica das investidas sobre a prática social, assim definida como etnografia nos 

interstícios.  

Ao promover ações de formação, de ação política ou mobilização social, o LIDA 

articula essas formas distintas e articuladas de saber a experiência da prática e a reflexão 

sobre essa prática. E assim, nessa dialética do propor e do refletir sobre o que se propõe, 

nos interstícios dessas ações, que não podem ser descoladas, é que se realizam os 

processos etnográficos. 

Este estudo apresenta, portanto, a dinâmica das articulações quilombolas no 

Maranhão e suas expressões próprias de um fazer “movimento social” nesta parte da 

Amazônia. 

É somente com a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, entendida aqui 

como resultado das pressões sociais, sobretudo do movimento negro, que se tem uma 

nova postura por parte do Estado em relação às comunidades quilombolas. Foi na década 

de 1970 a 1980 que o tema quilombo, segundo Leite (2008), foi levado à Assembleia 

Nacional Constituinte por meio do discurso de alguns parlamentares e de militantes do 

Movimento Negro Unificado, a fim de que se tornasse dispositivo jurídico. Em 

consequência disso, assegurou-se o Artigo 68 da CF que reconhece direitos específicos para 

as comunidades quilombolas. 

Nesse sentido a Constituição de 1988 [...] formaliza direitos que já haviam sido 

apresentados por representantes dos movimentos sociais organizados e que, de maneira 

expressiva, atuaram nas subcomissões referentes às suas demandas. Da participação 

efetiva dos segmentos demandantes do respeito às suas condições étnicas e raciais, 

resultou a inserção no plano dos direitos formais, atos e dispositivos constitucionais 

específicos, aqui, em destaque, o direito territorial quilombola. 

Os enfrentamentos com o poder público “responsável” pela titulação dos territórios 

quilombolas refletem, agora, não mais a inexistência, mas a morosidade da efetividade da 

política de regularização desses territórios, pois os direitos territoriais referentes às 
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comunidades quilombolas se encontram garantidos apenas no âmbito formal, mas na 

prática ainda não se tem território quilombola integralmente titulado no Maranhão. 

No Maranhão o procedimento para garantia dos títulos definitivos dessas 

comunidades tem sido configurado por um cenário de muitas lutas envolvendo 

importantes entidades quilombolas maranhenses como a Associação das Comunidades 

Negras Rurais (ACONERUQ), assessorada pela Centro de Cultura Negra e criada em 1997 

enquanto um fórum que representa as comunidades quilombolas do Maranhão. Outra 

importante articulação de surgimento mais recente, por volta do final do ano de 2009 e 

oficialmente em 2010 é o Movimento Quilombola do Maranhão (MOQUIBOM) sobre a qual 

esta pesquisa se debruçará de forma mais detalhada. 

Este texto apresenta uma análise etnográfica da configuração do MOQUIBOM com 

objetivo de compreender a forma como esse Movimento tem se estruturado e atuado no 

Maranhão enquanto articulação representativa das comunidades quilombolas, de forma 

disjuntiva e constitutiva de novas articulação do movimento quilombolas no Estado. 

 

O MOQUIBOM em “si” 

Assumindo a metodologia da etnografia nos interstícios, os dados de campo aqui 

recolhidos para apresentar a “origem do MOQUIBOM” foram construídos em uma das 

etapas de formação de lideranças desse movimento, na qual se atuou na mediação do 

processo de educação política. Essa atividade é parte integrante de uma das principais 

estratégias de formação da base do Movimento, entendido como Encontrões.  

O MOQUIBOM realiza anualmente encontros sistemáticos que reúnem as 

lideranças e comunidades quilombolas para participarem do que também é chamado de 

“formação de lideranças do MOQUIBOM”. Nesses encontros são construídas as agendas do 

movimento e é traçado um roteiro de atividades a serem desenvolvidas pelo mesmo nos 

meses ou ano posterior.  À vista disso, no final de 2015, em um dos encontros do 

movimento, fora discutido entre as lideranças e comunidades presentes que o MOQUIBOM 

realizaria sua próxima atividade de formação em Taquaritiua, situada no município de 

Viana na Amazônia Legal Maranhense. A decisão por esse território justificava-se pelo 

apoio ao movimento de ocupação e de sua retomada pelos indígenas da etnia Gamela.   
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Assim como outras entidades, o LIDA131, enquanto parceiro de luta do MOQUIBOM, 

também se fez presente no referido encontro. Faz-se oportuno refletir sobre a relação 

estabelecida entre o núcleo de estudos e o MOQUIBOM. As pesquisas do LIDA assumem a 

perspectiva de Cardoso de Oliveira que sinaliza para um comprometimento antropológico 

que consiste não apenas na “busca por conhecimento sobre seu objeto de pesquisa, mas, 

sobretudo, compromete-se com a vida dos sujeitos submetidos à observação” (OLIVEIRA, 

2006). Sob esse viés, a atuação das pesquisas ultrapassa a relação clássica de fazer 

pesquisa, pois as relações construídas em campo colocam em questão o ideário de uma 

neutralidade científica à medida em que o estar em campo implica identidades 

complementares e/ou contraditórias entre quem observa a realidade mas que faz, 

também, intervenções sobre a mesma.  

Nesse sentido, é possível relacionar essa realidade com a prática de um ofício que 

também busca superar os “automatismos” impostos pela lógica clássica de se fazer 

pesquisa à medida que a forma como se está inserido no campo (por meio de assessorias, 

intervenções formativas) possibilita a construção de um método próprio de fazer pesquisa. 

É por meio da etnografia nos interstícios (FURTADO, 2017) que a construção do objeto de 

pesquisa se torna possível. Tal metodologia, assume “uma prática de pesquisa que não 

dissocia a investigação dos problemas sociológicos da atuação prática-política junto aos 

segmentos sociais que estão configurados como problema social.” (FURTADO, 2017, p. 2) 

Dito isto e assumindo tal metodologia passa-se à construção da narrativa sobre o 

MOQUIBOM, tomando como referência as próprias falas dos integrantes reunidos no 

Encontrão de Taquaritiua. 

O Encontrão de Taquaritiua foi realizado em março de 2015 e reuniu lideranças do 

MOQUIBOM de vários municípios maranhenses em uma fazenda retomada por índios 

Gamela no município de Viana-MA, como dito anteriormente.  

Nesse Encontro, que se estendeu por três dias, acompanhou-se diretamente uma 

atividade que se voltava para uma espécie de avaliação que as lideranças deveriam realizar 

sobre a atuação do movimento, tendo por base a questão: “o que é o MOQUIBOM”. 

Divididos em vários grupos de trabalho, as lideranças respondiam a essa pergunta e, 
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posteriormente, deveriam apresentar suas considerações ao “grupão”. Assumiu-se nesse 

momento a função de relatoria de um dos grupos, por convocação dos próprios 

quilombolas, o que possibilitou a etnografia  aqui desenhada. 

Contar uma história cujo material para a sua feitura se apoia “apenas” em relatos 

dos próprios sujeitos inseridos no momento em que a referida história se processa, 

constitui-se num grande desafio. Primeiro, porque ao produzir falas e experiências 

históricas os sujeitos não estão refletindo ou classificando suas ações. Daí então, falam e 

agem em fragmentos, lacunas e inconsistências que caberia à pesquisa juntar e montar o 

quebra-cabeça-vivo. E não se sabe, ao certo, se o resultado agradaria àqueles sobre quem 

se narra. Em segundo plano, tal exercício, se não acertado quanto à forma, cumpre o 

grande compromisso em registrar o dito, a partir de quem efetivamente disse. Aqui os 

silenciados pela História. Acreditamos que “só” por isso o registro já se justificaria. 

Narra-se, portanto, “o surgimento” e os objetivos do MOQUIBOM, tomando-se por 

base os fragmentos de vida/falas presenciados naquela oportunidade do Encontrão em 

Taquaritiua. 

O MOQUIBOM trouxe para o cenário político a questão agrária no 
Maranhão. (O que pode ser entendido como um Movimento) de 
enfrentamento (que também tem o objetivo de) orientar as 
comunidades.  
(Esse movimento) descobre o conflito e promove consciência de 
que é preciso lutar pelo território. É a própria resistência contra o 
latifúndio. O movimento tem forte poder mobilizador e de 
financiamento de seus próprios gastos.  
O MOQUIBOM é o único movimento que atualmente tem se 
preocupado com a questão da titulação dos territórios quilombolas 
e não é mais só uma articulação da Baixada Maranhense 
constituindo-se, até mesmo, uma articulação nacional. O 
movimento não tem vínculos com o Estado e continua sendo um 
movimento diferenciado. 
Há grande necessidade do movimento trabalhar nas próprias bases 
com um trabalho de formação qualificado que incentive as 
comunidades a outo demarcar seus territórios e terem mais 
autonomia. 
O MOQUIBOM simboliza a luta, a força, a união e também nós 
mesmos. É enfrentamento e a grande barreira contra o latifúndio. O 
MOQUIBOM não é a CPT, não é o NERA, é a junção. 

  

Para pensar relacionalmente sobre o que é o MOQUIBOM é preciso entender que a 

eclosão do mesmo se dá com base em conjuntos de tensões e forças sociais e não está 
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dissociado das outras entidades que configuram o movimento negro-quilombolas no 

Maranhão (SOUSA, 2014). 

Furtado (2012) afirma em suas análises que o MOQUIBOM surge como fruto dos 

descompassos das entidades representativas dos movimentos quilombolas no Maranhão e 

a luta pela titulação dos territórios caracteriza o principal motor mobilizatório do mesmo. 

Afirma essa autora que a emergência do MOQUIBOM traz como principal objetivo tornar 

novamente a luta pela titulação dos territórios quilombolas a prioridade e agenda maior do 

Movimento, diferenciando-se assim das outras entidades que têm se preocupado mais 

com a questão de programas e projetos que não se relacionam diretamente com a questão 

da terra (FURTADO, 2012).   

Afirma Furtado: 

O MOQUIBOM, diferentemente dos demais segmentos do movimento 
quilombola no Estado, tem primado pela pauta da terra como ponto primordial 
para reprodução socioeconômica e cultural das comunidades negras rurais. 
Enquanto as outras entidades negociam com o poder público a inserção em 
programas vinculados às políticas assistenciais, o diferencial do MOQUIBOM é a 
luta pela terra, ou melhor, pela titulação de seus territórios com o lema 
“Território quilombola livre, já!” (FURTADO, 2012, p. 269) 

 

Nas autorreflexões os agentes sociais pontuam que o MOQUIBOM consiste na 

própria afirmação do que o movimento faz e possibilita enxergar alguns aspectos sobre a 

forma de atuação do Movimento. 

A expressão “O MOQUIBOM, não é a CPT, não é o NERA, é a junção”, mencionada 

na narrativa transcrita anteriormente, é oportuna para explorar a conexão que liga o 

Movimento a outras entidades. Nesse sentido, tanto por meio da pesquisa bibliográfica 

que trata sobre o MOQUIBOM, quanto pela experiência em campo é possível observar que 

a CPT-MA tem (teve) um papel relevante para o MOQUIBOM. Constitui-se como a principal 

entidade mediadora do Movimento frente a outras instituições. Tal aspecto permite a 

análise sobre a relação do Movimento com outras entidades e o impacto que as distintas 

relações de mediações causam no Movimento.  

Ser um movimento de enfrentamento, postulado nas narrativas mencionadas 

anteriormente, relaciona-se com as inúmeras manifestações e reivindicações do 

MOQUIBOM frente aos órgãos responsáveis pela política de regularização fundiária. Além 

disso, sistematicamente, denunciam a violência no campo e as constantes ameaças de 

lideranças quilombolas envolvidas em conflitos territoriais. 
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 Apresentar-se como um Movimento que “descobre o conflito e promove 

consciência” pode ser relacionado com outra importante estratégia do MOQUIBOM que 

são os Encontrões de Formação que reúnem diversas comunidades quilombolas. Nesses 

espaços de formação, devido à própria dinâmica constitutiva do MOQUIBOM, sempre 

estão presentes os chamados “parceiros do movimento”. Normalmente atuam como 

mediadores nos processos formativos (Encontrões). Nos momentos de embate com o 

poder público, assumem o lugar de redatores das pautas, das moções de repúdio, bem 

como sintetizam “os reclames” do Movimento. Os principais parceiros do MOQUIBOM são 

núcleos de pesquisa (NERA, LIDA, dentre outros), entidades sindicais (CSP Conlutas) e 

confessionais (CIMI, CPT, Irmãs de Notre Dame, dentre outras).   

A forma como o MOQUIBOM atua permite visualizar a complexidade das ações 

coletivas estabelecidas e como estas se configuram por meio de processos sociais 

heterogêneos. 

Para entender a dinâmica do MOQUIBOM, enquanto movimento social, mobilizou-

se o que Scherer-Warren compreende sobre essa noção, como redes sociais complexas que 

estão para além de organizações empiricamente delimitadas. Assim propõe:  

 

[...] são redes sociais [...]que conectam de forma simbólica, solidarística e 
estratégica, sujeitos individuais e coletivos que se organizam em torno de 
identidades ou identificações comuns, da definição de um campo de conflito e 
seus principais adversários políticos ou sistêmicos e de um projeto ou utopia de 
transformação social. (SCHERER-WARREN, 2012, p. 24). 

 

Outro autor tomado por base para a análise dos processos aqui desenhados é 

Melucci (2001), pois este propõe que os atores que produzem ação coletiva, assim o fazem 

porque são capazes de atribuírem a si mesmos uma definição e, portanto se auto definir. 

Dessa forma, concordamos com esse autor quando aponta que o agir coletivo não pode ser 

compreendido como ato unitário, pois engendra uma pluralidade de significados, 

orientações e relações dentro de um mesmo fenômeno coletivo. São esses possíveis 

significados e orientações do MOQUIBOM que serão apontados a seguir. 

 

Das andanças do MOQUIBOM: nas comunidades, nas ocupações, nos encontrões, nas 

mobilizações 
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À medida em que crescem a insegurança e a violência no campo relacionadas com 

as disputas territoriais que envolvem quilombolas e “proprietários de terras,” é possível 

traçar um campo de conflito delineado pelo próprio MOQUIBOM. Daí que na narrativa de 

si, as lideranças afirmam que “O MOQUIBOM é a própria resistência contra o latifúndio”.  

Órgãos como o INCRA, delegacias, dentre outros, se tornam alvos das reivindicações e 

pressões do Movimento.  

O enfrentamento direto, por meio de acampamentos e mobilizações evidenciam a 

indignação das lideranças contra a violência no campo e a insatisfação de suas 

comunidades quilombolas com a morosidade da efetivação dos seus direitos específicos. 

Tais processos consistem numa forte estratégia de luta do Movimento.  

Outra estratégia para fortalecer os vínculos do Movimento com as comunidades são 

as chamadas “missões quilombolas”. As missões quilombolas são pequenos encontros que 

ocorrem nas comunidades integrantes desse Movimento e objetivam fortalecer as 

comunidades-membros do MOQUIBOM.:  

 
O MOQUIBOM, articula-se como uma rede de quilombos (...) fortalecendo-se 
pelos vínculos de solidariedade e enriquecendo-se com as diferenças entre seus 
Quilombos-Membros, num ambiente de debate democrático, transparente e 
público.

132
 

 
Na fala de um dos integrantes/mediadores do movimento essas andanças pelas 

comunidades sempre aconteceram com os “nossos antepassados, que saíam de seus 

grilhões e andavam por quilômetros se libertando e libertando outras pessoas...Com essas 

andanças iam demarcando os seus territórios com os pés”. 

Ao mesmo tempo em que essa metodologia das andanças fortalece a unidade na 

luta, potencializa a fragmentação da unidade, derivando assim “novas formas” de se 

constituir como movimento quilombolas. 

 

MOQBEQ: O movimento quilombolas disjuntivo do MOQUIBOM 

                                                      
132

 Segundo item da Carta de Princípios retirado do MOQUIBOMBLOG localizado no site: 
https://moquibommablog.wordpress.com/2013/09/16/carta-de-principios/ 
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MOQBEQ é uma articulação quilombola local do município de Bequimão-MA. Desde 

2010, esporadicamente, já vinham sendo realizadas atividades com as comunidades do 

município pelas lideranças locais, o que corresponde à própria temporalidade do 

MOQUIBOM.  Apenas em 2016, uma assembleia com as lideranças quilombolas de 

Bequimão decidiu que a articulação local passaria a se denominar MOQBEQ – Movimento 

Quilombola de Bequimão: “Nós resolvemos em 2016 denominarmos nossa articulação local 

como MOQBEQ, isso entendendo que regionalmente somos MOQUIBOM” (entrevista 

realizada com liderança do MOQBEQ). 

A existência e atuação do MOQBEQ respondem ao que o MOQUIBOM, nas 

andanças, sempre postulou: que cada município integrante do Movimento deveria 

trabalhar sua própria base, suas comunidades. Entretanto, o MOQUIBOM desautorizou o 

MOQBEQ de se autodefinir como parte daquele, pois tem considerado sua atuação muito 

atrelada ao poder municipal. Isso estaria ferindo um de seus  princípios  que seria a 

independência de “qualquer ingerência do poder político instituído”(...).133 

O MOQBEQ, por sua vez, considera-se uma resposta à necessidade de proximidade 

das bases com suas demandas locais, visando sua autonomia em relação à centralidade do 

MOQBOM. Segundo uma liderança quilombola do MOQBEQ, já fazia um certo tempo que o 

MOQUIBOM não realizava reuniões locais nas comunidades de Bequimão.  

 
No MOQUIBOM sempre se trabalhou um aspecto mais regional, em termos de 
munícipios, como Serrano, Palmeirândia, Santa Helena, Perimirim, Mirinzal e 
outros. Os encontros de formação sempre foram mais organizados pela própria 
CPT também. Como o MOQUIBOM era organizado mais pela CPT do que pelas 
próprias comunidades quilombolas vimos a necessidade de criar um grupo mais 
formal do município de Bequimão. Assim surgiu o MOQBEQ que trabalha algumas 
formas do MOQUIBOM, só que é mais voltado especificamente para as 
comunidades de Bequimão que são mais de vinte. (Transcrição de entrevista 
realizada com a liderança) 
 

Esse relato permite entender um dos elementos postulados nos estudos voltados 

para os “novos movimentos sociais” que é a solidariedade. Essa é uma categoria bastante 

utilizada como elemento de agregação dos atores às ações coletivas.  Em Melluci (2001) 

                                                      
133

 Carta de Princípios do MOQUIBOM. Disponível em: 
https://moquibommablog.wordpress.com/2013/09/16/carta-de-principios/ 
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um ator coletivo se define “por uma solidariedade específica, que luta contra um 

adversário para a apropriação e o controle de recursos valorizados por ambos” p.(35). 

Estes mesmos estudos orientam que o debate voltado para a solidariedade não 

compreende o interior dos movimentos como um ambiente harmonioso e homogêneo. 

Gohn (2000) afirma que “a forma como eles se apresentam no espaço público, o discurso 

que elaboram, as práticas que articulam nos eventos externos, cria um imaginário social de 

unicidade, uma visão de totalidade”, entretanto  “o usual é a existência de conflitos e 

tendências internas” (p.14). Dessa forma, a autorização ou desautorização do MOQBOM às 

ações do MOQBEQ não repercutem em termos de redefinição da agenda deste último, 

nem o desqualifica enquanto movimento quilombola base do MOQUIBOM. 

No entendimento das lideranças do MOQBEQ a acusação de vinculação ao poder 

municipal não procede, pois tão somente reconhecem a participação do gestor municipal 

como um apoiador do movimento e não seu gestor. Comprendem, portanto, não estar 

ferindo o princípio apontado pelo MOQUIBOM.  

Em entrevista realizada com uma das lideranças do MOQBEQ, esta expressou que é 

quase impossível o movimento trabalhar mais de vinte comunidades sem envolver a gestão 

municipal e que estabelecer certos laços com a política local não agradam as pessoas do 

Movimento, mas constitui algo positivo à medida que a gestão do munícipio se 

compromete com as comunidades quilombolas de Bequimão em relação a melhorias na 

educação ou demandas específicas por políticas públicas em geral. Enfatiza ainda mais que 

a relação do MOQBEQ com a gestão política local tem limites.  

A exemplo disso, afirmou ainda, que existem aspectos em que “não se fala a mesma 

língua entre o MOQBEQ e a gestão municipal”. O MOQBEQ se posiciona contrário à forma 

como a secretaria de educação tem gerido o ensino em Bequimão. E o Movimento tem 

reivindicado a implementação de polos educacionais voltados especificamente para as 

comunidades quilombolas. Complementa que “estão atentos a não aceitar propostas que 

mudem o ideário do movimento ou que faça o mesmo a entrar em contradição.” 

O MOQBEQ vem desenvolvendo um acompanhamento das principais dificuldades 

enfrentadas nas comunidades de Bequimão e dialogando com a gestão local possibilidades 

de melhorias: 

o movimento paralisou as aulas em algumas comunidades por causa do risco que 
os alunos estavam correndo com a estrutura física da escola. Nós atrasamos as 
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aulas, mas conseguimos pressionar a prefeitura para a reforma das escolas de Rio 
Grande, Maraja, Ariquipá, dentre outras. 
Em ramal de Quindiua foi inaugurado um poço que nunca funcionou, a 
comunidade vinha sofrendo com a falta de água. Conseguimos dialogar com a 
empresa que tem construído a ponte aqui de Bequimão, fizemos reunião e eles 
se comprometeram a fazer um poço para a comunidade. (Sr Crodival, Liderança 
do MOQBEQ) 

 

O sr. Crodival explica que, assim como o MOQUIBOM realiza os trabalhos voltados 

para a certificação134 das comunidades quilombolas, o MOQBEQ também tem  trabalhado 

com as comunidades que acionam o Movimento para obter certificação do seu território. 

Explica que essas atividades de certificação acabam agregando mais quilombolas para a 

militância no MOQBEQ e, consequentemente, do MOQUIBOM, pois essas lideranças não se 

consideram um movimento à parte e sim constitutivo do MOQUIBOM. 

 O MOQBEQ realiza um planejamento anual que compreende atividades culturais 

nas comunidades e atos políticos, como a Marcha da Consciência Negra realizada em 

novembro de 2017. Isso além de fazerem gestão junto ao poder público por políticas 

específicas e reconhecimento da presença negra no município. Em 2017, como fruto da 

pressão do MOQBEQ, o prefeito de Bequimão assinou uma lei decretando feriado 

municipal no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Essa é a primeira lei de feriado 

municipal no Maranhão. 

 Esse movimento realiza, também, ações de fortalecimento das pertenças raciais e 

étnicas das comunidades, como o Dia do Quilombolinha135 e o Festival de Cultura. Nesse 

Festival são reunidas todas as comunidades quilombolas integrantes do movimento em um 

quilombo com infraestrutura adequada para receber atrações culturais (tambor de crioula, 

forró de caixa, danças regionais, exposição de artesanato e comidas locais) e realizar 

palestras de cunho formativo para os integrantes. 

                                                      
134

 Os trabalhos de certificação consistem numa espécie de assessoria ou apoio das lideranças do Movimento 
para com a comunidade interessada em obter sua certificação de reconhecimento como comunidade 
quilombola junto à Fundação Cultural Palmares. Esse apoio é realizado na própria comunidade por meio do 
esclarecimento dos procedimentos necessários para dar início ao processo de certificação, como a ata que 
autodeclara que aquela comunidade é quilombola que deve ser construída em assembleia com toda 
comunidade e também a construção de um relato sintético da história da própria comunidade.   
135

 Refere-se ao dia das crianças em 12 de outubro. 
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 Além de palestras, como parte integrante das atividades do Festival de Cultura, são 

realizadas rodas de conversas com as comunidades sobre os problemas enfrentados em 

seus territórios, pois geralmente tem-se a presença do gestor do município.  

Em 2017 o Movimento também inaugurou a Escola de Formação Política Negro 

Cosme, reunindo líderes de onze comunidades certificadas existentes em Bequimão para 

discutir temas ligados aos movimentos sociais, direitos territoriais, saúde e educação 

quilombolas. Em todos os módulos o LIDA atuou como parceiro, juntamente com outras 

entidades de apoio ao MOQBEQ.  

A iniciativa de realizar formações de lideranças com as comunidades de Bequimão 

permite entender que o MOQBEQ tem promovido uma descentralização da competência 

de realização das Formações quilombolas, da forma como se verifica no MOQUIBOM, que 

sempre foram realizadas ou mediadas pela CPT.   

 Durante a entrevista com o sr. Crodival, foi possível notar que as formações 

respondem à grande necessidade das comunidades quilombolas de adquirirem mais 

conhecimentos sobre a questão da identidade quilombola: 

 

Mesmo hoje com tanta divulgação, tem muita gente que ainda não sabe muita 
coisa do Movimento, sobre ser quilombola. Principalmente aqui em Bequimão, 
tem gente da comunidade quilombola que diz: “esses quilombolas”. Ele não diz:  
“nós quilombolas”. Essa questão é de carência total das comunidades 
quilombolas. (transcrição de entrevista com sr. Crodival) 

 

Inicialmente na trajetória histórica da noção de quilombo esse termo possuía 

vínculos profundos com o ideário colonial que lhe imputava um caráter discriminatório. O 

quilombo era referenciado a um lugar de “rebeldes” que negavam se inserir no sistema 

escravocrata. No contexto pós abolicionista, afirma Leite (2008), as lógicas racialistas que 

imputavam ao Brasil o projeto de embranquecimento da nação deixou para os negros uma 

“longa etapa de marginalização social e política da qual decorreu uma lógica de segregação 

sutil, disfarçada pela ideologia da mestiçagem” (p.966). 

Para se apropriarem da condição de “remanescentes” de quilombo as comunidades 

precisam reconhecer seu vínculo com o passado histórico escravocrata. Muitos negam essa 

condição devido aos estigmas construídos ao longo do tempo pela historicidade 

mencionada no parágrafo anterior. É a própria luta dos Movimentos Sociais que tem sido a 

responsável pela ressemantização do termo quilombo que hoje carrega, como afirma Leite 
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(2008), princípios de emancipação e cidadania que sempre foram negados desde a lógica 

colonial, mas que agora, pela força do movimento negro, já estão formalizados no plano 

jurídico, mas ainda não são compreendidos por todas as comunidades quilombolas, pelo 

menos, no Maranhão. 

Situando tal debate numa conjuntura local, o MOQBEQ tem tentado disseminar nas 

comunidades de Bequimão que ser quilombola significa ser sujeito de direitos. Para isso 

tem mobilizado canais de diálogos por meio das formações entre lideranças de outros 

movimentos sociais como o MST, grupos de pesquisa das Universidades (como o 

LIDA/UEMA e o NERUNI/UFMA) e as comunidades inseridas nessa articulação.  

O MOQBEQ tem promovido as formações como um canal que servirá, nas palavras 

do sr. Crodival, “para trazer a história de como foram formados os quilombos” a fim de 

“educar mais o povo sobre o quilombo e sobre ser quilombola”. 

As falas que expressam as reflexões dos próprios agentes sobre o que é o MOQBEQ 

consistem na própria afirmação do que o movimento faz e possibilitam enxergar alguns 

aspectos sobre as andanças do Movimento Quilombolas no Maranhão.  

 

Considerações finais 

Os movimentos sociais são sistemas complexos de ação coletiva e para 

compreende-los é necessário partir dessa premissa. Dada a heterogeneidade dos sistemas 

de relações que constroem determinado movimento social, configura-se a possibilidade da 

expressão do MOQBEQ enquanto “fruto” e contraponto ao MOQUIBOM.  

A trajetória do movimento quilombolas maranhense se constitui sob as bases da 

convicção de que é por meio da luta e reinvindicação que as comunidades quilombolas 

terão seus direitos efetivados. Com base nessa convicção o Movimento constrói estratégias 

de ações coletivas como ocupação em órgãos públicos, conecta-se e estabelece canais de 

diálogos e mediação com outros atores externos. 

O surgimento do MOQUIBOM enquanto movimento que se direciona para a causa 

negra no Maranhão se configurou diante de uma realidade de violência, invisibilidade 

sofrida por esse segmento étnico específico. O MOQUIBOM se estabelece contra 

hegemonia diante de um estado que se construiu sobre as bases da desigualdade e da 

exclusão. 
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Seja nas formações quilombolas, quanto nos enfrentamentos mais diretos, os 

mediadores constituem elemento indispensável para se pensar a luta do movimento 

quilombolas na Amazonia legal maranhense. Tal mediação insere-se no âmbito das 

relações que as lideranças dos movimentos constroem com os “de fora”. Tomando por 

base a proposta de Melucci (2001), as ações do MOQBUIBOM/MOQBEQ expressam-se 

como ação coletiva autônoma. Embora em interface com outros atores representativos do 

segmento de apoio à demanda dos quilombolas como universidades, sindicatos, outros 

movimentos sociais e agentes externos etc.  

Nesse aspecto, em específico, a ação de mediação é responsável por construir uma 

ponte “entre uma gramática local da dominação e uma gramática extra local dos direitos 

fundamentais” (ARRUTI, 2006, p.22). 

Insere-se o MOQUIBOM/MOQBEQ nos estudos dos Novos Movimentos Sociais, 

considerando-se uma análise que reconhece que a luta quilombolas está submersa numa 

sociedade marcada pelas imposições de uma sociedade capitalista que favorece uma 

determinada classe social. Entende-se  a atuação dessas articulações sociais como um 

movimento de resistência, enquanto expressão do aquilombamento contemporâneo que 

se manifesta contra estruturas do poder dominante do Estado.  

O movimento de aquilombamento contemporâneo do MOQUIBOM/MOQBEQ que 

tem como prioridade maior não a titulação, imediata, dos territórios quilombolas, mas para 

além disto, a destruição de uma estrutura agrária comprometida com o latifúndio nestes 

cantos da Amazônia.  
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LUGARES DE MEMÓRIAS E DE PRÁTICAS CULTURAIS ENTRE QUILOMBOLAS, CONGOS E 
JONGUEIROS NO ESPÍRITO SANTO: IMPACTOS DE MÉDIOS E GRANDES NEGÓCIOS 

 
Osvaldo Martins de Oliveira136 

Larissa de Albuquerque Silva137  
 
Resumo 
Esta comunicação tem por objetivo analisar memórias e narrativas de vida de mestres de saberes tradicionais 
de comunidades quilombolas. Para tanto, foca em dados coletados a partir de entrevistas e da participação 
em eventos festivos denominados “bailes de congos de São Benedito” e “rodas de jongo”. As memórias dos 
mestres remetem a antigos e novos lugares de realização desses eventos em territórios de quilombos no 
Estado do Espírito Santo, que aqui serão analisados como lugares de memórias, práticas e tradições 
culturais.   
 
Palavras-chave: Memória; quilombo; Bailes de congos; Rodas de jongo. 

 

Introdução 

 

Os dados das pesquisas etnográficas, obtidos por meio dos projetos “Africanidades 

Transatlânticas”138 e “Jongos e Caxambus”139, revelam que os impactos provocados pelas 

                                                      
136

 Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005) e professor associado 
da área de Antropologia no Departamento de Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. Pesquisador associado à Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA) e ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB)/UFES e coordenador do projeto 
Africanidades Transatlânticas. 
137

 Doutoranda em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, da 
Universidade Federal do Amazonas. Bolsista CAPES. Orientação: Prof. Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida 
(UFAM). Pesquisadora colaboradora no projeto “Africanidades Transatlânticas: cultura, história e memórias 
afro-brasileiras a partir do Espírito Santo” (FAPES/SECULT-ES/UFES – Resolução nº 210/2018).  
138

 O projeto “Africanidades Transatlânticas: cultura, história e memórias afro-brasileiras a partir do Espírito 
Santo” vem sendo coordenado por Osvaldo Martins de Oliveira e reúne pesquisadores de Antropologia, 
História, Artes e Educação. O projeto teve início em outubro de 2018 e está em curso. Com ele realiza-se 
estudos com mestres e lideranças de agrupamentos quilombolas no estado do Espírito Santo, e estabelece 
diálogos com pesquisas sobre africanidades na diáspora. As teorias e metodologias sobre trajetórias sociais, 
memórias, narrativas de vida e documentos de acervos pessoais são usadas para debater temas relacionados 
à identidade e projetos de lideranças e mestres de saberes tradicionais nesses quilombos. O projeto está 
sendo realizado por uma parceria celebrada pelo Termo de Cooperação 002/2018 entre a Secretaria de 
Estado da Cultura (SECULT), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e a 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A pesquisa é regida pela Resolução nº 210/2018 e pelo Termo 
de Outorga 314/2018, e conta com financiamento da FAPES e SECULT. 
139

 O Programa de Pesquisa e Extensão “Jongos e Caxambus: culturas afro-brasileiras no Espírito Santo”, foi 
coordenado por Osvaldo Martins de Oliveira durante os anos de 2012 a 2015, e por Aissa Afonso Guimarães 
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do programa, acessaram a pós-graduação – Mestrado e Doutorado) das áreas de Antropologia, Artes e 
Educação. Foram realizados ao longo daqueles períodos, mapeamentos das comunidades autodefinidas como 
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essas comunidades, sendo possível a realização de 06 oficinas com os grupos de jongos e caxambus. Ademais, 
também foi realizado o II Encontro Estadual, em 2012, que reuniu todos os grupos de jongo e caxambu, 
mapeados até o referido ano. Como resultado da pesquisa, foi publicado o livro “Jongos e Caxambus: culturas 
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ações de médios e grandes empreendimentos (empresas, governos e grandes proprietários 

de terras) forçaram o deslocamento de famílias e partes de comunidades quilombolas de 

seus antigos territórios, que levaram os seus agentes sociais a recriarem suas práticas 

culturais em novos lugares e, muitas vezes, renomear tais lugares nos meios urbanos 

(bairros, escolas, templos religiosos – de matrizes africanas e igrejas cristãs - e associações) 

com termos e nomes relacionados aos seus processos organizativos, práticas culturais e 

personagens do passado, esses que viveram naqueles antigos territórios.  

Os estudos etnográficos, que vêm sendo realizados pelos supracitados projetos, em 

comunidades de quilombos no Espírito Santo, visam identificar as trajetórias de mestres e 

lideranças dessas comunidades e agrupamentos na condução das lutas pelo acesso aos 

direitos sociais, territoriais e culturais como componentes do processo de 

autodeterminação dessas coletividades.  

As teorias sobre etnicidade e tradições culturais (BARTH, 1984; 2000), processos de 

identificação (CUCHE, 2002), trajetórias (BOURDIEU, 1998), narrativas de vida (BERTAUX, 

2010) e memória e lugares de memória (ANDERSON, 2008; POLLAK, 1989) foram acionadas 

para debater temas relacionados aos processos e categorias sociais de auto definição, 

mobilizações comunitárias e projetos de lideranças e mestres de saberes tradicionais nas 

comunidades quilombolas e agrupamentos culturais estudados.  

Visto que empregamos o conceito de trajetória para o estudo dos percursos de 

lideranças e mestres de saberes tradicionais nos campos da militância política e da cultura, 

recorremos a Bourdieu (1998) para o uso desse conceito. Para o mesmo autor, trajetória se 

refere “a série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um 

mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, sujeito a transformações” 

(BOURDIEU, 1998, p. 189). 

A análise de trajetórias requer a construção dos estados sucessivos dos campos em 

que as mesmas se desenvolveram, que no caso em estudo, são os campos das histórias de 

lutas políticas de lideranças e mestres de saberes pelos direitos às práticas das culturas 

                                                                                                                                                                   

afro-brasileiras no Espírito Santo” (GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2017), que é uma coletânea de pequenos textos 
escritos a partir de dados etnográficos, fotografias, desenhos e mapas elaborados por pesquisadores e 
jongueiros. 
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tradicionais de matrizes africanas, aos territórios e à educação. Torna-se necessário 

também a análise das condições objetivas que relacionaram os agentes em questão com os 

outros agentes envolvidos nos campos das políticas públicas de cultura e dos direitos 

territoriais. Nesta perspectiva, é na análise das trajetórias de vida tais como elas têm 

ocorrido que se elaboram interpretações críticas e reflexivas. Para as análises dos relatos 

sobre a vida dos mestres de saberes das culturas tradicionais e das lideranças, que 

analisamos no decorrer da pesquisa, ao seguirmos as considerações teórico-metodológicas 

de Bourdieu (1998), em vez de pressupor que os fatos e acontecimentos de suas vidas 

tenham ocorrido de forma linear, coerentes, romanceadas e que obedecem a uma ordem 

cronológica, exploraremos os diferentes vínculos estabelecidos por eles enquanto agentes 

que recriam suas próprias histórias, memórias e tradições culturais em que consideramos 

as relações sociais e políticas nas quais eles estão inseridos. 

Deste modo, embora tenhamos recortado fatos da vida dos mencionados mestres e 

lideranças,  trabalhamos com as narrativas selecionadas pelos próprios entrevistados, visto 

que tais narrativas dependem dos posicionamentos desses agentes no campo da cultura e 

dos direitos sociais. Assim, na análise das narrativas e memórias de tais lideranças, 

empregamos o conceito de trajetória de Bourdieu (1998), ao considerarmos a 

singularidade e os valores das trajetórias das referidas lideranças e mestres.  

Empregamos também o conceito de “narrativas de vida” de Bertaux (2010), 

segundo o qual, “é necessário distinguir com clareza a história real de uma vida, da 

narrativa que dela se faz” (BERTAUX, 2010, p. 48), ao destacarmos que não existem 

narrativas totais, pois todas as narrativas de vida são parciais e, ainda, uma vez que dizem 

respeito às experiências de vida e o posicionamento social e político de um narrador.  

Embora tenhamos empregado o conceito de “prática cultural” no título inicial deste 

artigo, posteriormente, na análise dos dados, optamos pelo conceito de “tradições 

culturais”, a partir de Barth (1984), pois nossos narradores empregam com frequência o 

conceito de tradição para defenderem o quanto suas práticas ritualísticas e saberes são 

antigas.  

Ao debater a relação entre identidade, cultura e tradição, a partir de Barth (1984), 

Oliveira (2019) emprega a expressão “tradições culturais”, no sentido de alguma coisa que 

as pessoas “herdam, empregam, transformam, acrescentam e transmitem”. Ainda em 

Oliveira (2019), as tradições, no sentido barthiano, pressupõem a existência de 
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organizações sociais onde são praticadas e transmitidas. Conforme escreveu Barth (1984), 

o conhecimento, os costumes e os valores distintivos da tradição são adaptados e 

afirmados na ação, sendo apropriados por atores sociais como elementos de valorização da 

identidade coletiva. Na teoria de Barth (Idem), o foco da análise dos conteúdos da tradição 

deve ser as organizações sociais e as identidades coletivas, interconectando organização 

social e conteúdo da tradição.  

Neste sentido, a partir da perspectiva de Barth (1984 e 2000), optamos por 

descrever e analisar as memórias dos mestres sobre as tradições culturais dos quilombolas, 

sobretudo os Bailes de Congos de São Benedito e os grupos de jongos. Essas diferentes 

tradições culturais consideradas negras e afro-brasileiras, por serem relacionais, passam 

por transformações internas e nos contextos externos. Deste modo, os conteúdos e 

significados dessas tradições culturais estão em processo de mudança, pois são induzidos 

pelas experiências e emergem em um contexto em movimento. Segundo Barth (1984), no 

contexto relacional as tradições coexistem, mas também são incoerentes, contraditórias, 

antagônicas, conflitivas e se confrontam, pois as tradições são múltiplas. Assim, podemos 

falar em diferentes “correntes de tradições culturais” (BARTH, 2000) que coexistem e se 

mesclam na vida das populações locais e regionais.  

A categoria tradição cultural, empregada a partir das comunidades quilombolas no 

estado do Espírito Santo, é um termo usado para demarcar fronteiras e estabelecer limites. 

As tradições, sejam elas reais ou inventadas, funcionam como referências básicas em torno 

das quais se aglutinam processos sociais de construção das identidades. Assim, o que é 

chamado de tradição pelos mestres e lideranças, são os saberes e práticas culturais 

empregadas para demarcar a  distinção social. 

A partir de que comunidades quilombolas e agrupamentos culturais estamos 

falando de lugares e personagens de memória? No território quilombola do Sapê do Norte, 

além dos grupos de jongos e de baile de congos que estão na vila de Itaúnas e nos bairros 

das periferias das cidades de Conceição da Barra e São Mateus, como, respectivamente, 

nos bairros Quilombo, Santana Velha e Sernamby, é possível verificar a cultura do jongo 

nas seguintes comunidades quilombolas: Linharinho, Porto Grande, Córrego do Alexandre, 

São Cristóvão e Serraria e, recentemente, foi criado um novo grupo na comunidade Santa 

Isabel, no denominado Sertão de Itaúnas. Por isso, os mestres dessas tradições culturais e 

as lideranças das comunidades quilombolas tomaram o jongo e o baile de congos como 
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símbolos para construir a diferenciação e a identidade das comunidades quilombolas. 

Mesmos os mestres e lideranças que se encontram no meio urbano e que ali recriaram 

agrupamentos sociais para praticarem o que denominam tradição e/ou cultura afro, 

argumentam que essas tradições são provenientes de tais comunidades dos quilombos. 

Ao sul do Espírito Santo, descreveremos os lugares de memória e de práticas 

culturais a partir das comunidades quilombolas de São Mateus (município de Anchieta) e 

Cacimbinha e Boa Esperança, no município de Presidente Kennedy. 

 

Bailes de Congos de São Benedito 

Conforme escreve Oliveira (2016; 2009), o Baile de Congos de São Benedito é uma 

referência cultural considerada das comunidades quilombolas por suas lideranças, sendo 

ele mais conhecido como Ticumbi. No município de Conceição da Barra existem quatro 

grupos, que realizam suas festas todos os anos entre 30 de dezembro e 20 de janeiro na 

sede do município e na vila de Itaúnas. Esses bailes são celebrações festivas em 

homenagem a são Benedito e acontecem, segundo dizem, há mais de 200 anos. Ele é 

considerado por seus integrantes uma tradição cultural que seus ancestrais trouxeram da 

África e que foi recriado pelos quilombolas dos meios rurais e urbanos daquele município.  

Conforme estamos verificando em campo por meio do projeto “Africanidades 

Transatlânticas”, o baile de congos é um ritual composto de danças, cantos e discursos 

poéticos, acompanhados aos sons de violas e pandeiros, sendo formado por 19 

personagens – sob a liderança de um mestre - denominados congos, reis, secretários, 

violeiros e porta-estandarte. Todos se vestem de branco e portam capacetes enfeitados 

com flores e fitas coloridas na cabeça. Sobre as roupas brancas eles cruzam em seus 

ombros e peitos fitas coloridas, como uma espécie de proteção. Os secretários e 

embaixadores dos reis, que na guerra vão para as frentes de batalhas, além de portarem 

espadas e mantos de chita colorida, levam sobre suas cabeças capacetes confeccionados 

em forma de animais terrestres e aquáticos, como peixes e dragões.  

O baile representa a “guerra” entre dois reis africanos, o Rei de Congo e o Rei de 

Bamba e seus respectivos secretários. A guerra acontece porque o primeiro rei, convertido 

ao catolicismo colonial português, proíbe o Rei de Bamba e seus seguidores a realizarem a 

festa de são Benedito, classificando este rei como pagão. Ritualisticamente, a festa termina 
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com a vitória do Rei de Congo, batizando, a força, o Rei de Bamba, como ocorria com os 

africanos escravizados ao serem desembarcados no Brasil. No entanto, o Rei de Bamba 

revida o Rei de Congo em seus discursos, afirmando que ele só foi batizado por estar fora 

de sua terra de origem (a África), caso contrário, o rei opositor não lhe batizaria. No ritual e 

nas situações sociais vivenciadas pelos quilombolas desta região, são Benedito – chamado 

de “filho de Zambi” – é uma divindade africana que rompe as fronteiras impostas pelos 

colonizadores cristãos entre batizados e pagãos, estando presente nas narrativas e ritos de 

matrizes africanas como quem garante que as preces dos classificados como pagãos pelos 

poderes dos cristãos serão atendidas.  

São Benedito é um símbolo apropriado pelos mestres e lideranças para demarcar a 

identidade negra e quilombola tanto nos agrupamentos culturais dos bailes de congo 

quanto nos de jongo. Assim, apesar de os bailes de congos de são Benedito do norte do 

Espírito Santo serem formados exclusivamente pelo sexo masculino, devido ao fato de ser 

um ritual de guerra de sociedades tradicionais africanas, muitos dos seus integrantes 

participam também das “rodas de jongo”, sejam elas para são Benedito ou para outras 

divindades. Da mesma forma, no dia da festa de são Benedito celebrada pelos integrantes 

dos bailes de congos, participam vários grupos de jongo do município, demonstrando 

assim, interação social entre esses agrupamentos e tradições culturais distintas.  

Para finalizar com um exemplo etnográfico que demonstra tal interação, a equipe 

do projeto Africanidades Transatlânticas constatou que, todos os anos, em 31 de 

dezembro, o Baile de Congos de São Benedito de Conceição da Barra navega pelo rio 

Cricaré e vai até a comunidade de pescadores de Barreiras, acompanhado pelo grupo de 

“Jongo Nossa Senhora Aparecida” (do Quilombo Córrego da Alexandre) e do grupo de 

“Jongo São Cosme e Damião” (do Quilombo Porto Grande) para buscar a imagem de são 

Benedito e seus guardiões que integram o grupo de “Jongo de São Benedito das Barreiras” 

para participarem da festa do santo no primeiro dia do ano na cidade de Conceição da 

Barra, quando acontece a celebração denominada como “Baile de Congos de São 

Benedito”, já descrita resumidamente acima. Nesta data, os grupos de jongo realizam 

apresentações após a celebração festiva do Baile de Congos. 

No segundo domingo de janeiro, os integrantes do Baile de Congos de São Benedito 

de Conceição da Barra navegam novamente subindo o rio Cricaré para participarem da 

festa de São Benedito das Barreiras organizada pelos jongueiros dessa comunidade. Ali, o 
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Baile de Congos realiza apresentação na celebração festiva da comunidade e do grupo de 

“Jongo de São Benedito de Barreiras”. Esses eventos festivos, segundo a memória de seus 

mestres e líderes, ocorre há cerca de dois séculos. Deste modo, não apenas nos territórios 

das comunidades quilombolas, mas também o território dos pescadores de Barreiras e a 

sede do município se tornaram lugares de memória, de práticas festivas e de tradições 

culturais desses agrupamentos. 

 

Jongos 

Conforme escreve Oliveira (2016), o jongo é uma prática cultural criada no Brasil, no 

século XIX, pelas capacidades poéticas e artísticas de africanos de origem banto e por seus 

descendentes, que foram escravizados nas fazendas de café na região Sudeste do país. 

Desde 2005 o jongo foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) como patrimônio cultural brasileiro, sendo também as práticas culturais 

denominadas por Caxambu e Tambor entendidas como rituais equivalentes ao Jongo. O 

reconhecimento foi precedido por um conjunto de mobilização política dos grupos de 

Jongos e Caxambus, esses provenientes de comunidades negras e quilombolas 

estabelecidas na região Sudeste do Brasil, por meio de encontros e reuniões que 

ocorreram no Rio de Janeiro e em São Paulo desde 1996, momentos onde discutiram a 

especificidade dessa tradição cultural.  

 

No norte do Espírito Santo, onde atualmente existem 12 grupos de jongo que 

realizam celebrações festivas para diferentes divindades (santos dos altares católicos e 

entidades e orixás das religiões de matrizes africanas), o termo jongo se refere às cantigas 

entoadas nas denominadas “rodas de jongos”, onde o tambor é o principal instrumento 

tocado nessas rodas e celebrações ritualísticas. As “rodas de jongo” são realizadas por 

grupos de jongueiros que se reúnem, liderados por mestres e/ou mestras, para tocar 

instrumentos musicais (tambor, ganzá ou reco-reco), dançar e cantar de forma poética e 

desafiadora às diversas situações sociais vividas pelas comunidades. Por isso, as lideranças 

e os mestres dessa cultura tradicional das comunidades quilombolas tomaram o jongo 

como um dos símbolos para demarcar a identidade de suas comunidades. 

No sul do Espírito Santo, a celebração do jongo está circunscrita em eventos festivos 

religiosos, como no norte, sobretudo em devoção à são Benedito, para aquelas 
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comunidades que tem como espiritualidade cristã católica, e aos Pretos-Velhos e Pretas-

Velhas, entidades espirituais da Umbanda. 

Nessa região, são identificadas narrativas que autorreconhecem as práticas 

culturais de alguns territórios como Tambor e Caxambu. Como na realização do Jongo, 

ambas as práticas têm em comum os tambores, a forma circular constituída pelo coro - que 

se juntam ao redor dos tambores, deixando espaço apenas para o casal dançante no centro 

dessa roda - , e a pronúncia de versos ritmados, chamados por “pontos”, que são cantados 

pelos jongueiros e caxambuzeiros, sendo toda essa estrutura orquestrada pelo/a mestre/a. 

Para o presente texto, destacamos o grupo de Jongo Tambores de São Mateus, da 

comunidade quilombola São Mateus, localizada no meio rural do município de Anchieta. 

Por meio das narrativas contadas pelos agentes sociais dessa localidade e que são 

integrantes do grupo mencionado, é percebido que são Benedito faz parte dos processos 

organizativos da comunidade, mediante ao fato do 1º) reconhecimento étnico-racial 

enquanto um santo negro diante aos seus devotos autoidentificados como quilombolas e 

2º) a origem africana do santo, que se coaduna as narrativas de origem dessa comunidade, 

visto que seus ancestrais são africanos que foram escravizados na fazenda de cultivo de 

café que pertencia a Dona Helena, localizada em Baixo Pongal, distrito que se avizinha à 

São Mateus. 

Segundo o até então patriarca das memórias e o principal transmissor das 

narrativas de São Mateus, Valentim Manoel dos Santos, nascido em 12 de Fevereiro de 

1920 e falecido em 25 de Fevereiro de 2019, a narrativa de origem de sua comunidade está 

ligada a uma festa em comemoração ao fim da escravidão, realizada dentro de um navio, 

ainda em percurso. Valentim conta que seu avô paterno, Benedito Garcia dos Santos, 

“pegou” essa festa no navio. Ela representava a comemoração da informação dada por um 

outro navio em que confirmava a abolição da escravidão. Dessa maneira, a comemoração 

dos africanos que faziam parte da tripulação do navio receptor da informação, se deu por 

meio de uma bandeira de são Benedito que foi pendurada na haste do navio, ação 

acompanhada por cantorias de jongo. Assim, acreditavam que a liberdade foi conquistada 

por meio do referido santo. Nesse sentido, de acordo com a devoção religiosa inerente à 

espiritualidade cristã católica dos comunitários dessa localidade e do patriarca, associam a 

condição de libertos na recém chegada terra ao qual desembarcaram à são Benedito. 

Todavia, com a ausência de políticas para o africano e seus descendentes no pós-abolição, 
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aliado com o discurso do racismo entranhado no pensamento e na vida social, esses 

tripulantes, incluindo  Benedito Garcia, foram para a fazenda de Dona Helena, conforme 

relata Valentim. 

Essa narrativa, a partir de então, é ritualizada e realizada por meio das gerações de 

parentesco. O pai de Valentim, Manoel Benedito dos Santos, sucedeu Benedito Garcia, que 

foi seu pai, e, anos depois, Valentim assumiu a organização da encenação da festa do 

navio. Atualmente, ano de 2020, eles estão na quarta geração de mestres de jongo, 

organizadores da festa, que está sendo representada por Renélio dos Santos Mendes, 

sobrinho de Valentim, nascido em 04 de Novembro de 1954.  

A festa é constituída por três fases e são identificadas por seus brincantes assim: 

“Derrubada do mastro no mato” (início festivo - dia 25 de Novembro - onde os jongueiros e 

demais participantes vão até a mata, em cortejo ao som de cantorias de pontos de jongo e 

tambores, derrubar um tronco de árvore, hoje do tipo eucalipto, que está sendo ofertada à 

são Benedito por algum devoto); “Fincada do mastro de são Benedito” (quando a madeira 

derrubada foi preparada - moldada e pintada - e ganha o valor simbólico da haste do navio, 

onde receberá a bandeira de são Benedito em uma de suas extremidades e que a 

sustentará logo que for fincada na terra ao som dos tambores e da cantoria dos “pontos”, 

no dia 26 de Dezembro - antes desse momento, a Fincada é precedida com uma missa e da 

lavagem do mastro com vinho); e “Desinfincada do mastro” (realizada no dia 20 de Janeiro, 

na qual, retiram o mastro de sua sustentação na terra e retiram a bandeira para guardá-la 

para a próxima festa).  

Mesmo estabelecidos em uma localidade rural, o mar os pertencem, haja vista que 

em suas narrativas de origem e nas memórias das músicas (os “pontos”) se direcionam 

para esse território. A partir disso, pode-se também pensar em uma cartografia dos 

deslocamentos a partir das memórias e do cortejo do “mastro de são Benedito” para uma 

demarcação do território dos “jongueiros”, que transcende os limites de terra da 

comunidade quilombola São Mateus. Para mais, diante dessa completude, incluir na 

história do município a participação, o trabalho e as atuações políticas da população 
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africana e de seus descendentes, que esteve invisibilizada pela história jesuítica e dos 

imigrantes italianos140. 

Nas comunidades quilombolas Boa Esperança e Cacimbinha, localizadas no 

município Presidente Kennedy, há o grupo de jongueiros organizados coletivamente e que 

levam o nome  Grupo de Jongo Mãe África, Pátria Amada, Brasil, uma categoria de 

reconhecimento de origem dos antepassados dos moradores das referidas comunidades. 

A maestria do referido “grupo” era realizada por uma dupla de mestres: Édina 

Maria das Neves dos Santos, conhecida como Dona Edinha, moradora de Cacimbinha, 

nascida em 26 de abril de 1935; e Jorge dos Santos, seu Jorginho, que morava em Boa 

Esperança, nascido em 09 de janeiro de 1942. Após o falecimento desse mestre, Dona 

Edinha assume a regência individualmente. Todavia, não somente os “jongueiros” do 

supracitado Grupo, mas de outros, acreditam que Jorginho, como outros “jongueiros 

velhos”, continua a ser “mestre” diante dos ensinamentos agora realizados pela 

“toada/zuada do tambor”. 

Essa crença sobre o tambor, principal objeto musical do jongo e do caxambu que 

carrega valores simbólicos para os seus praticantes, tanto à matéria prima que o constitui 

(a madeira e o couro) quanto a sua sonoridade, reluz sobre as memórias dos “jongueiros 

velhos” de Cacimbinha e Boa Esperança sobre as “festas” de jongo no passado. 

Jibóia é o lugar de memória de onde se praticava o jongo durante a infância dos 

“mestres” Jorginho e Edinha, bem como pelos seus ancestrais. Segundo as lembranças do 

primeiro mestre referido, Jibóia se avizinhava ao território Boa Esperança e a principal 

característica desse local era por ter uma geografia de “baixada”, uma depressão 

geográfica, constituída por mata e, ao redor, uma estrada que beirava um brejo. Havia 

poucas casas, mas quando os moradores dali “(...) se reuniam, faziam o tambor *o ritual do 

jongo+ e faziam a fogueira. De lá de Cacimbinha nós ‘escutava’ o tambor batendo. Por 

dentro da mata, era só nós ‘mesmo’ botar o ouvido que escutava a rufada do tambor de 

Jibóia. A gente ia pelo estrondo do tambor pra lá” (Jorginho, em 11 de setembro de 2012). 

                                                      

140
 Os descendentes de imigrantes italianos, na qual seus antepassados se estabeleceram no 

município de Anchieta no final do século XIX, realizaram imposições de doutrinação, domínio ideológicos e 
religiosos para com os descendentes da diáspora africana na comunidade quilombola São Mateus. Os 
resultados dessas relações estão na própria nomeação da localidade, pelas relações de trabalho no plantio de 
café e seringal e pela apropriação de terras (Ver SILVA, 2016). 
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Uma das famílias que habitavam essa localidade era de Manoel João Filho e 

Joaquina Maria das Neves, respectivamente pai e mãe de Dona Edinha. Todavia, nas 

lembranças da referida “mestra”, há outro local de aprendizagem de cantos e de dança em 

que tais ensinamentos foram realizados por outros “jongueiros”, conhecidos por ela como 

“campistas”. Eram nas festas religiosas ocorridas durante a infância e juventude de Dona 

Edinha para a santa católica Nossa Senhora das Neves. Realizadas na igreja que obtém o 

mesmo nome da referida santa, porém referenciada pelos “jongueiros” e “mestres” do 

Grupo Mãe África, Pátria Amada, Brasil, por “igreja das Neves”, está localizada no litoral do 

município. 

O momento festivo e devocional à santa iniciava às vésperas do dia elegido pelo 

calendário litúrgico católico, dia 05 de agosto, pelos “jongueiros campistas”, que 

acampavam aos arredores da igreja e ali, também, realizavam as rodas de jongo. Nessas 

rodas, alguns “pontos” eram de “amarração”, ou seja, “pontos de demanda”, por isso Dona 

Edinha relatou que chegava “devargazinho”141, com cautela na roda. 

Os “campistas” se referem aos praticantes do jongo moradores do município de 

Campos dos Goytacazes, localizado ao Norte do Rio de Janeiro. Chegavam no dia 03 de 

agosto e retornavam no dia 05 à noite para Campos, após “brincarem” o jongo todas às 

noites, virando as madrugadas. Os homens que residiam em Jibóia e em Cacimbinha iam 

para essas festas para além do motivo religioso e do propósito de “jongar”. Segundo Dona 

Edinha, ocorriam diversos divórcios entre os casais dessas duas localidades, pois naquelas 

festas havia muitas “campistas” solteiras, principalmente nas rodas de jongo.  

Hoje, Edinha reside na comunidade quilombola de Cacimbinha, que se avizinha a 

comunidade quilombola de Boa Esperança, ambas no município de Presidente Kennedy, 

Sul do Espírito Santo. Tais localidades quilombolas estão no enfrentamento diante das 

interferências da empresa de capital internacional Ferrous Resources Limited, em que a 

Vale possui controle de mais da metade das ações, sobre a instalação de um mineroduto 

que atravessará as supracitadas comunidades e desaguar no terminal portuário de águas 

                                                      

141
 “Devagarzinho” é um modo de comportamento que Dona Edinha utilizou sobre a sua crença no 

teor mágico-fetichista que os “pontos de demanda” carregam. O medo é reforçado pela sua religiosidade 
católico-cristã, vertente que prega a demonização sobre as espiritualidades de matrizes africanas.    
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profundas. O mineroduto possuirá 400 quilômetros, iniciando na mina Viga, em Congonhas 

(MG) até porto de Presidente Kennedy. 

É nesse contexto que o Grupo de Jongo Mãe África, Pátria Amada, Brasil, se recria e 

se rearticula na demarcação de seu território enquanto agentes sociais “quilombolas” e 

“jongueiros” portadores de direitos constitucionais enquanto comunidade tradicionais do 

Brasil e praticantes de um patrimônio imaterial brasileiro. O acionamento e as estratégias 

de agenciamentos são elementos de análises fundamentais para a presente pesquisa, em 

que se percebe uma movimentação dos agentes sociais das comunidades quilombolas e 

praticantes do jongo, na demarcação de sua identidade étnica em reafirmar o território 

enquanto “terra de preto” (ALMEIDA, 1989) e o patrimônio cultural, utilizado nesse 

contexto específico. 

E como as memórias sobre os campistas namoradores das “festas das Neves”, 

realizadas na infância de Edinha, tem sentido mediante ao contexto do mineroduto? O 

pertencimento a esse território; a relação de afinidade entre os “jongueiros” sobre a 

procedência de um mesmo lugar, de uma mesma história debruçada no sistema 

escravagista; da reversão do estigma da subalternidade empreendida pelo racismo e 

discriminação; e da luta no enfrentamento da desigualdade racial. Ademais, como essas 

relações e afinidades podem ser postas na dimensão de uma territorialidade que 

estabelece, por meio das narrativas e memórias dos “mestres” dos “grupos” de jongos e 

caxambus, uma rede simbólica que entrecruza as histórias de vida e trajetórias de 

personagens do passado e do presente que são refletidas e percebidas como maneira de 

promoção de um futuro. 

 

 

 

Lugares (e personagens) de memória e de tradições culturais 

Uma das questões colocadas pelo projeto Africanidades Transatlânticas foi: Que 

relação existe entre os saberes e fazeres de mestres de comunidades e culturas tradicionais 

quilombolas e o acesso (dos corpos e da cultura) à educação escolar nos territórios 

quilombolas e fora deles? Como resposta à essa questão podemos afirmar que a escola 



340 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

pode ser analisada como um lugar de memória e de práticas de tradições culturais 

quilombolas. Vejamos, nos próximos parágrafos, alguns exemplos etnográficos. 

O primeiro lugar de memória e de práticas culturais é o caso da EMEF (Escola 

Municipal de Ensino Fundamental) Mário Florentino, aqui considerada um lugar de 

memória e de práticas culturais. Mário era quilombola da comunidade São Domingos, no 

município de Conceição da Barra, e integrante do Baile de Congos de São Benedito e tio 

paterno de Berto Florentino, atual mestre do mesmo baile de congos. Ali os mestres 

Antônio Conceição (do Jongo Mirim da Escola Deolinda Lajes) e Anísio Ribeiro (do Baile de 

Congo de São Benedito do Bongado) ensinam essas tradições, mas depois que a diretora da 

escola virou evangélica, tem colocado dificuldades para a atuação dos mestres e ensino 

dessas tradições na escola. Como uma forma de pressionar a diretora, ali, no final de 2018, 

o Baile de Congos de São Benedito de Conceição da Barra realizou um dos seus ensaios. 

Verifica-se aí, um dos impactos das mudanças sociais, a chegada das igrejas evangélicas nas 

comunidades, sobretudo as pentecostais. Mário Florentino, que teve o seu nome inscrito 

na parede frontal da escola, às margens da BR 101, pode se considerado um personagem 

da memória.  

Cabe destacar, que essa não é a única escola que pode ser considerada como lugar 

de memória e de práticas culturais quilombolas no norte do Espírito Santo, 

especificamente no município de Conceição da Barra. Os mestres Antônio Conceição e 

Anísio Ribeiro atuam ensinando essas tradições culturais também em outras duas escolas, 

a saber: a) Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Lajes, Bairro Santana Velha; 

b) Escola Municipal de Ensino Fundamental Benônio Falcão de Gouvea, na vila de Itaúnas. 

Além da escola, temos um segundo lugar de memória, que é o CRAS (Centro de 

Referência e Assistência Social) “Negro Rugério”. Com este nome do CRAS é possível 

trabalhar a partir dos seguintes elementos da memória conceituados por Pollak (1989): 

eventos, datas, pessoas/personagens e lugares de memória. O CRAS, que está localizado 

em um bairro urbanizado denominado Quilombo Novo, recebeu, por exigência dos 

quilombolas, um nome que remete a eventos ocorridos em 1883, quando a polícia atacou 

um quilombo ali existente liderado por Rogério, que na memória social dos quilombolas 

ficou “exumado” (ANDERSON, 2008) como “Negro Rugério”. Dizem que o Quilombo era o 

maior produtor de farinha e de outros derivados de mandioca na região norte do Espírito 

Santo. Portanto, ali também era e é um lugar de saberes e práticas culturais das mais 
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variadas, pois desde o final do século XIX era lugar de festas para Nossa Senhora de 

Sant’Ana lideradas pelos grupos negros Primoso e Sornamby, além de produzir um dos 

ingredientes fundamentai da culinária e alimentação dos quilombolas: a farinha e outros 

derivados da mandioca. O interessante é que neste bairro, já existiam o grupo de Jongo 

São Bartolomeu, com mais de 100 anos de existência. No ano 2012 surgiu ali um segundo 

grupo de jongo, o Jongo Nossa Senhora de Sant’Ana, estimulado pelas memórias sobre as 

festas de Sant’Ana que ali ocorriam no passado. 

Um terceiro lugar de memória e de práticas culturais é o tempo da igreja católica de 

Santa Bárbara, na comunidade quilombola de Linharinho. O nome e a padroeira da igreja 

local é um acionador da memória dos moradores, pois antes de nomear o templo católico, 

Santa Bárbara nomeia os lugares de práticas e tradições culturais religiosas de matrizes 

africanas, como Mesas de Santa Bárbara, enquanto práticas religiosa ligadas a um culto de 

origem banto denominado Cabula. Conforme escreve Oliveira (2016), o termo Cabula era 

um culto afro-brasileiro de origem banto. O culto era composto por três mesas de santo: 

mesa de Santa Maria, mesa de Santa Bárbara e mesa de Cosme e Damião. Essas duas 

últimas mesas, conforme constatou o mesmo pesquisador, continuam existindo nas 

comunidades quilombolas do Sapê do Norte, mas a nomeação dos rituais, como cabula e 

mesa de Santa Maria, que eram os rituais mais secretos, feitos no meio da mata e só 

poderia participar quem fosse convidado, ao que relatam os quilombolas, não existe mais. 

A cabula, segundo a memória dos antigos quilombolas e jongueiros, existiu com esse nome 

até a década de 1980, sendo seus líderes perseguidos e assassinados por agentes da polícia 

e de grupos de extermínio.  

 

 

 

Médios e grandes negócios: impactos e efeitos sobre as tradições culturais 

Além do sistema escravagista, que foi o primeiro grande empreendimento do 

sistema de mercantilização mundial a impactar os ancestrais das comunidades dos 

quilombos, as ações do Estado com a Lei de Terra de 1850, e as consequências decorridas 

dela para essas comunidades nas décadas e no século que se seguiram, tem efeitos 

perversos ainda na atualidade para o integrantes desses quilombos.  
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No norte do ES, na década de 1990, obtive relatos de lideranças locais do que pode 

ser definido como uma segunda consequência, derivada da primeira. Relataram de que na 

década de 1940, o Estado passou pressioná-los e a exigir que as famílias realizassem a 

aquisição junto às agências do próprio Estado das terras devolutas sobre as quais viviam. 

Os que não dessem conta de tal aquisição deveriam liberar as terras para que outros 

interessados realizassem tal aquisição. Nisto, muitas famílias quilombolas, que viviam nas 

mesmas terras desde as gerações de seus  bisavós e avós tiveram as primeiras 

expropriações das terras tradicionalmente ocupadas. 

O terceiro impacto se iniciou na década de 1960, quando passam a se instalar na 

região norte do Espírito Santo, as empresas de plantio e monocultivo de eucaliptos. Essas 

empresas contrataram militares para pressionar as comunidades venderem suas terras. Em 

muitos casos existiam atravessadores nas relações de compra e venda, pois nem sempre 

eram as próprias empresas as compradoras direta, pois arrumavam pessoas físicas que 

realizavam as compras direta das famílias pela manhã e à tarde transferiam para a 

empresa.   

Os impactos que ocorreram nas décadas de 1980 e 1990 com os avanços das 

empresas de cultivo de cana para em seguida vir as instalações das usinas da produção de 

álcool. Muitas dessas empresas passaram a propor o arrendamento das terras das famílias 

quilombolas, o que ocorreu principalmente no município de Conceição da Barra e Pedro 

Canário, extremo norte do Espírito Santo. 

Tanto o eucalipto quanto a cana devastaram as matas da região, provocando uma 

desertificação humana e ambiental, afetando o sistema de abastecimento de água e a 

produção de alimentos das comunidades quilombolas, forçando-as, cada vez mais, a 

deixarem seus territórios. As comunidades tiveram seus modos de vida e modos de 

celebrações festivas afetadas. 

Agentes ligados a essas empresas passaram a derrubar e envenenar os dendezeiros. 

Essas ações produzem efeitos danosos à alimentação e aos rituais religiosos dos 

quilombolas. Os dendezeiros estão localizados à margens dos rios Angelim, São Domingos e 

Itaúnas, onde se encontram pequenas faixas de matas ciliares. Dendezeiros são narrados 

como símbolos de resistência cultural e como meios de sobrevivência, pois deles se produz 

o azeite, o sabão e gera-se renda para as famílias. 
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Um outro impacto danoso na vida das comunidades quilombolas foi o efeito na 

criação de animais. Antes da chegada dessas empresas, as famílias quilombolas mantinham 

costumes tradicionais de criação de animais como porcos e gado soltos nas terras 

ocupadas no Sapê do Norte. A perda das terras tiveram consequências na dieta e 

alimentação dessas famílias, bem como em seus costumes relacionados às festas e na sua 

relação com o universo do sagrado, pois além de serem oferendas às divindades, sua carne 

era oferecida como alimento aos visitantes. Além disso, a chegada dessas empresas e a 

expropriação das terras dos quilombolas proporcionaram as migrações forçadas para os 

meios urbanos. Com isso, muitas dessas práticas e tradições culturais passaram a existir, 

em muitos casos, apenas na memória.  

 

Considerações Finais 

Nesses novos lugares, agora no meio urbano, mestres e lideranças ritualizam as 

memórias herdadas de seus antepassados e suas narrativas são recriadas colocando em 

evidência o protagonismo de antigos personagens e lugares na busca por maiores graus de 

tradicionalidade, entendida como um aspecto de projeção para o futuro, e de legitimidade 

às suas formas de organização e práticas culturais do presente.  

Nas memórias dos mestres das tradições culturais dos quilombolas do norte do 

Espírito Santo, o símbolo que motiva suas ações festivas é são Benedito, e este não tem 

morada fixa nos templos religiosos católicos, pois segundo suas narrativas, cantadas em 

forma de música pelos integrantes do grupo de jongo de são Benedito das Barreiras, que 

diz: “É assim, é assim! É assim que são Benedito quer! Sai a passear, só volta quando ele 

quiser!”. Essa narrativa está baseada nas ações ritualísticas dos jongueiros guardiões do 

santo e ao mesmo tempo a narrativa motiva às ações dos jongueiros.   

As descrições das trajetórias e narrativas de vida de mestres permitiu-nos concluir 

que as formas de fazer e transmitir os saberes relativos aos eventos festivos estão 

vinculados às atividades produtivas nos territórios e à culinária que é derivada delas, como 

dos cultivos de café, feijão guando, pimenta, coco, mandioca e produção de farinha, 

biscoitos, farofas, pirões e azeites de dendê. 

Vinculam-se também às atividades da pesca e criação de animais (porcos e 

galinhas). Os saberes dos mestres e lideranças locais permitiram-nos concluir que existem 

papéis distintos para esses agentes, pois enquanto os mestres se dedicam a gestão cultural 
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das festas e saberes tradicionais, incluindo criações e cuidados com as cantigas, 

instrumentos musicais, indumentárias, culinária tradicional e ofícios devocionais; as 

lideranças jovens se dedicam a gestão política e burocrática dos territórios, pois esta 

requer o acesso aos saberes translocais transmitidos pelos processos de escolarização, que 

as gerações mais jovens acessaram níveis mais elevados.  
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DIREITOS AO TERRITÓRIO E AO PATRIMÔNIO CULTURAL: PERSPECTIVAS DE DUAS 
LIDERANÇAS QUILOMBOLAS  

 
Paula Aristeu Alves 142

 

 Osvaldo Martins de Oliveira 143 
 

Resumo 
Este artigo tem por objetivo analisar as trajetórias de duas lideranças quilombolas da comunidade de Retiro, 
Santa Leopoldina (ES), e suas visões sobre as lutas pelos direitos ao território e ao patrimônio cultural. A 
proposta surgiu da pesquisa, em curso, para a elaboração da dissertação de mestrado da autora e do projeto 
de pesquisa Africanidades Transatlânticas

144
, no qual a autora é colaboradora. Para tanto, vem sendo 

realizadas entrevistas de narrativas de vida sobre os percursos de escolarização de quilombolas que 
concluíram o curso universitário.  
 

Palavras-chaves: Quilombos; Lideranças; Território; Patrimônio Cultural. 

  

Introdução 

Estudar os processos que envolvem as dinâmicas das comunidades tradicionais de 

quilombos requer a participação no seu universo social, político, econômico e cultural que 

se expressa por meio da vivência cotidiana. Para tanto, é preciso estar lá, se inserir no lugar 

que muitos destes quilombolas chamam de “meu”, “nosso” e outros tantos chamam de 

“casa” ou mesmo de “grande família”. Por esta razão, o estudo aqui proposto emprega a 

abordagem etnossociologica na perspectiva de Bertaux (2010), onde inserida no campo, 

realizamos entrevistas de narrativa de vida sobre as trajetórias de escolarização de 

quilombolas que concluíram o ensino universitário. Utilizamos a técnica de gravação em 

áudio e anotações em diário de campo.  Também acompanhamos as duas lideranças que 

aqui foram analisadas em eventos como celebrações religiosas, reuniões da Associação dos 

Herdeiros de Benvindo Pereira dos Anjos145·, festividade de apresentação da Banda de 

                                                      
142

 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Ciências sociais da Universidade Federal do Espírito Santo – 
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143

 Professor Associado do Departamento de Ciências Sociais e Programa de Pós Graduação em Ciências 
Sociais da UFES. Email: oliveira.osvaldomartins@gmail.com 
144

 O projeto de pesquisa “Africanidades Transatlânticas: cultura, história e memórias afro-brasileiras a partir 
do Espírito Santo” vem sendo desenvolvido, sob a coordenação de Osvaldo Martins de Oliveira, de 
01/10/2018 a 31/12/2019, junto às comunidades quilombolas no Espírito Santo, e apresentará os seus 
resultados no relatório final. A pesquisa está sendo realizada por uma equipe vinculada à UFES e conta com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e da Secretaria de 
Estado da Cultura (SECULT), por meio da Resolução FAPES nº 210/2018.  
145

 Celebração religiosa: Encontro realizado em Retiro, entre as comunidades quilombolas de Retiro e do 
Norte do Estado onde houve uma confraternização que envolveu café da manha e almoço; celebração da 
Santa Missa na Igreja Católica local; roda de jongo e congo; entrega da bandeira de São Benedito à 
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Congo e organização da festa junina do CEMEI (Centro Municipal de Ensino Infantil) São 

Judas Tadeu, onde uma delas atua como professora.  

As motivações para realização desta pesquisa em curso partem da trajetória da 

autora enquanto quilombola, filha e neta de lideranças comunitária e também, 

pertencente à comunidade de quilombo de Retiro. O problema que aqui propomos 

fornecem respostas para as seguintes questões: Qual a visão das lideranças quilombolas, 

sobre as lutas pelo direito ao território e ao patrimônio cultural?  Os benefícios deste 

estudo, que traz como temática o debate do ponto de vista dos quilombolas sobre suas 

lutas por direitos ao território e ao patrimônio cultural traz benefícios tanto para a 

comunidade quanto para a academia. Para a comunidade quilombola, tornar visível a 

trajetória de escolarização de algumas lideranças pode estimular que outros jovens criem 

uma imagem positiva da cultura herdada dos seus ancestrais, despertem o interesse pelas 

questões que envolvem a organização política do território e se inspirem na construção de 

seus próprios projetos. Já para a academia, tal estudo pode propiciar a inserção de um 

debate ampliado no âmbito da universidade, dos processos sociais, culturais e históricos 

que envolvem a percepção dos discentes oriundos dos quilombos.  

As lideranças aqui analisadas, se auto definem como herdeiras e descendente do 

antigo quilombola Benvindo Pereira dos Anjos, o que me levam a analisá-las a partir das 

abordagens antropológicas sobre grupos étnicos e identidades de Barth (2000) e Cuche 

(1999). Essas abordagens teóricas possibilitam compreendê-las dentro de um processo de 

organização social e política da comunidade em que as lideranças selecionam símbolos, 

saberes e práticas que afirmam ser a tradição de Retiro, como marcadores do 

pertencimento ao quilombo.  Além das abordagens supracitadas, é necessário expor as 

categorias aqui empregadas ao aludirmos a território e a patrimônio cultural.   

Ao nos referirmos a Patrimônio Cultural, tomamos como base a Constituição 

Federal de 1988, que em seus Art. 215 e 216, define e dá providências sobre tais aspectos. 

                                                                                                                                                                   

Comunidade de Retiro (presente da comunidade visitante). Ambas as lideranças estiveram presentes, 
participaram da organização do evento e das atividades desenvolvidas.  
Reunião da Associação de Herdeiros: Realizada no dia 28/09/2019, às 19 horas, no Centro Comunitário local. 
Os herdeiros foram convocados para discutir pautas voltadas para as melhorias da comunidade em especial 
na área de saúde, locomoção e abastecimento de água.  
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Ela garante aos descendentes de africanos o exercício dos seus direitos culturais e o Estado 

deve, no âmbito de suas competências, proteger a manifestação e expressão de sua 

cultura. Entende como Patrimônio Cultural os bens material e imaterial que podem ser 

tomados tanto individualmente como de forma coletiva e fazem referências à identidade, à 

ação e a memória dos diferentes grupos. São manifestados pelas suas formas de 

expressão, modos de criar, fazer e viver (Brasil, 2002, p. 126). Sendo assim, Patrimônio 

Cultural neste artigo se relaciona a toda forma que os agentes sociais de Retiro empregam 

para identificar e explicar o seu modo de vida.  

Do mesmo modo, torna-se importante explicitar que abordagem de Território é 

aqui empregada. Ela está relacionada àquela que permite entendê-lo como algo mais 

amplo do que a terra enquanto fator geográfico e que o vincula aos valores, cultura, 

costumes, modos de vida e formas de uso da terra da comunidade de Retiro. Tomamos 

como base as análises de Oliveira (2005, p. 10-21), e de Leite (1990) que o compreende 

como um campo de relações sociais e políticas, no qual se elabora a identidade étnica do 

negro no meio rural. Nesta perspectiva a terra é considerada um lugar próprio e 

diferenciado, na qual surge o Território como uma realidade indivisa marcada por uma 

forma de organização política própria, investida de uma história (negra) e de um universo 

simbólico particular. 

E visto ainda, de acordo com Arruti, 2002146 (p. 391-392, apud Oliveira 2005, p. 19) 

como um fenômeno imaterial e simbólico, construído pelas relações entre agentes, 

agências, expectativas, memórias e naturezas. Todo elemento, físico ou histórico, que 

entra em sua composição, passa pelo crivo de um processo de simbolização que o 

desmaterializa, ao mesmo tempo em que, por outro lado, a entrada de novos elementos 

provoca rearranjo no conjunto. Dito isto, nas linhas que seguem levamos em consideração 

contexto histórico e social do surgimento do quilombo de Retiro e o contexto político de 

sua inserção na luta quilombola.  

 

 

                                                      
146

 ARRUTI, José Mauricio P. Andion. “Etnias Federais”: O processo de identificação de “remanescentes” 
indígenas e quilombolas no Baixo São Francisco. Tese (Doutorado). Rio de Janeiro: UFRJ/Museu Nacional- 
PPGAS, 2002.   



349 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Desenvolvimento 

A história da comunidade quilombola de Retiro inicia com o ancestral Benvindo 

Pereira dos Anjos  , ex - escravizado que no século XIX, no ano de 1892, comprou uma 

primeira terra na região de Conceição, em Santa Leopoldina. A mesma foi invadida e 

expropriada com uso da força e atualmente é ocupada por fazendeiro local. Em 1912 

comprou uma “terra em comum”, na região de Retiro, e deixou de herança para seus 

descendentes. De acordo com Oliveira (2019) a compra de tais terras envolveu uma ação 

política  que visava à construção do território quilombola de Retiro. Localizada há 40 km da 

capital Vitória, a comunidade guarda a história de seus moradores, um grupo de parentes, 

herdeiros do Benvindo.  Trata-se, de um grupo étnico que de acordo com Barth (2000), 

para entender suas dinâmicas é necessário considerar as características que são 

significativas para os mesmos e assim, localizar os traços culturais que eles utilizam para 

afirmar e manter uma distinção cultural.  

Pelo observado em pesquisa de campo, desde a primeira infância, os moradores de 

Retiro tomam ciência por intermédio dos mais velhos sobre as histórias de seus ancestrais, 

os costumes e hábitos, o modo de vida adotado por eles e neste.  São histórias que de 

acordo com Candau (2011) são mantidas e transmitidas no intuito de gerar a consciência 

de pertencimento e continuidade das gerações predecessoras. Dentre os símbolos que 

marcam a cultura local  estão as ervas, utilizadas nos rituais de benzimento, banho e cura 

que, de acordo com Oliveira (2005), são extraídas da reserva de Mata Atlântica mantida na 

região, de onde também se extrai matéria prima para a confecção de peças artesanais 

produzidas desde os tempos dos ancestrais. Para o autor, esta mata constitui-se como uma 

das dimensões simbólicas de Retiro, vista como espaço de construção, transmissão e 

atualização de saberes. Ë entendida como uma combinação do patrimônio natural e 

cultural da região (OLIVEIRA, 2005, p. 57). 

Outro símbolo da cultura local é a Banda de Congo Unidos do Retiro onde desde os 

seus ancestrais, era cultuado uma dança em devoção ao Santo São Benedito. Esta dança 

reuni crianças, jovens, adultos e idosos e se constitui um dos instrumentos que demarca a 

identidade do grupo étnico ali formado. 

As famílias que vivem em Retiro mantêm laços consanguíneos formando assim um 

grupo de parentes. Deste modo, é comum que haja casamento entre primos ainda que de 

primeiro grau. Embora atualmente haja as uniões entre membros da comunidade com 
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“pessoal de fora” -seja das comunidades ou municípios vizinhos- o que predomina é o 

casamento de “primo com primo”. No entendimento do grupo, tais uniões favorece o 

fortalecimento dos costumes e manutenção das “raízes”, já que todos se mantém em 

família e sem maiores interferência externa, o que evita conflitos com maiores proporções 

entre seus pares e ajuda a preservar os interesses comum. 

Os interesses principais do grupo giram em torno da preservação da terra, que em 

Retiro representa um valor não só econômico como também afetivo, pois além de prover o 

sustento traz consigo uma gama de significado que remete à memória do grupo a história 

de seus antepassados. Neste sentido, sua forma de organização social, cultural, política e 

econômica tem como foco resguardar a propriedade herdada, que torna-se eixo central na 

organização da comunidade. 

Em prol deste objetivo, a comunidade iniciou um processo de  mobilização que 

culminou em 1991 na criação do Estatuto da Associação dos Herdeiros do Benvindo Pereira 

dos Anjos. De acordo com Oliveira (2005), quando o estatuto foi criado, não havia uma 

consciência por parte dos membros do grupo, que se auto identificavam como negros e 

afrodescendentes, sobre a questão quilombola. Então, o documento foi criado embasado 

nas experiências de vida comunitária dos moradores de Retiro e em suas atuações nas 

organizações sindicais, religiosas e partidária. Embora não houvesse esta consciência no 

ano da criação do estatuto, a partir de 1993, as lideranças passaram a obter informações 

acerca das lutas pelos direitos das terras das comunidades de quilombos em reuniões do 

movimento negro. Como consequência, em 1998, passaram a pleitear o reconhecimento 

como comunidade remanescente de quilombo e a titulação de suas terras em nome da 

Associação dos Herdeiros. A interação com membros externos à comunidade possibilitou 

às informações necessárias para fortalecer a luta pela titulação das terras (OLIVEIRA, 2005, 

p. 201). 

Houve em Retiro um crescimento no envolvimento político do grupo que, por meio 

do decreto 4887 de 2003, que regulamenta o procedimento para a identificação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos, assinado pelo ex- presidente  Luiz Inácio Lula da Silva possibilitou em 30 de 
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setembro de  2005147 seu reconhecimento enquanto  Comunidade Quilombola. Passou 

com isso a ser identificada como Quilombo dos Benvindos. Considerando que a identidade, 

que remete a normas de vinculação consciente, se constrói e reconstrói na interação 

(Cuche, 2002), o grupo que anteriormente se auto identificava como negro e descendente 

de ex- escravizado, passa então, gradativamente a se auto identificar enquanto 

Quilombola, ressignificando sua identidade étnica. 

 

A trajetória de duas lideranças quilombolas e sua relação com os antepassados 

fundadores da comunidade 

As lideranças que tiveram suas concepções analisadas nesse artigo concluíram os 

cursos de Pedagogia e Administração, sendo um em universidade pública e outro em 

faculdade da rede privada de ensino. Ambos pertencem a famílias que têm exercido o 

papel de liderança na comunidade católica local, na Associação dos Herdeiros de Benvindo 

Pereira dos Anjos e na Banda de Congo de Retiro.  

Mariana tem 40 anos, é nascida e criada no Quilombo do Benvindo em Retiro, onde 

residiu com os pais até o casamento. Após separação  passou a residir com os dois filhos, 

uma menina de 15 e um rapaz de 03 anos. É filha de Maria da Penha Santos Pereira e 

Mário Raimundo Pereira, descendentes de africanos, também criados no quilombo. Os 

avós maternos são Nobelina dos Santos e Carolino Ferreira. Ele, neto do Benvindo Pareira 

dos Anjos e ela, pertencia a região de Morro de Pimenta, vizinha a Retiro. Já os avós 

paternos, são Leopoldina Raimundo Pereira e José dos Anjos Pereira. Ela da região de 

Vargem Mole, também conhecida como Pendanga e ele de Retiro. Desse modo, na herança 

família, pelo lado materno Marina e tataraneta do Benvindo Pereira dos Anjos visto que 

sua bisavó Vitória é  filha do mesmo. No lado paterno, é sobrinha do Jorge Benvindo, filho 

mais novo do Benvindo. 

Aldair tem 25 anos, foi criado em Retiro, é o terceiro filho do casal Maria do 

Carmo  Ferreira Benvindo e de João Batista Benvindo, com os quais ainda reside.    Seus 

avós maternos são Etelvina do Sacramento Ferreira e Moisés Ferreira. Ambos de Retiro, 
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 Data da publicação da portaria N° 39/2005 no Diário Oficial da União. 
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sendo ela neta do Benvindo Pereira dos Anjos  e ele sobrinho de Jorge Benvindo. Os avós 

paternos são Edith Maria da Conceição Benvindo e Jorge Benvindo, uma das lideranças 

mais respeitadas na comunidade.  Também Aldair, possui laços de parentesco com os  

Benvindo, tanto na  família materna, quanto paterna.   

As genealogias acima apresentadas demonstram que existe uma conexão entre os 

lideres do passado e as novas lideranças no presente, o que aponta que o estimulo ao 

estudo e a liderança é um processo de construção na relação com pais, avós e tios. 

Também a permanência e o retorno ao território esta ligado a este sentimento de 

pertencimento a uma família e comunidade.  

Os processos e trajetória de escolarização das lideranças supracitadas iniciaram na 

própria comunidade ou em regiões vizinhas.  Marina, que aqui identificamos como 

liderança A, estudou da primeira à quarta série na Escola Pluridocente Vargem Grande, em 

região próxima à Retiro, situada na zona rural ,à época que ainda existiam as escolas 

unidocentes (com apenas uma turma) e as pluridocentes (com turmas divididas por idade, 

duas a três por sala).  Andava cerca de um quilômetro e meio para chegar até ao local.  

A partir da quinta série, estudou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio (EEEFM) Alice Holzmeister, onde também cursou o magistério, concluído em 1999. 

A escolha pelo Magistério não foi por opção, pensou inicialmente em cursar Administração 

ou Psicologia, porém, em virtude de ser o  único curso ofertado no município no período 

diurno foi o único possível a ser realizado.   

Em 2000/2001 iniciou trabalho com a Educação Infantil, atuando de  2001 a 2009 

no Centro Esportivo Municipal de Educação Infantil (CEMEI) São Judas Tadeu, situado na 

Comunidade Quilombola de Retiro. Atende atualmente não só os alunos da comunidade 

como os de outras quatro regiões vizinhas. Também neste período, de 2001 até 2005, 

cursou sua graduação na área de Pedagogia na UFES, na modalidade Ensino à Distância-

  EAD, no polo localizado na cidade de Santa Tereza.  Se deslocava para tal município 

quinzenalmente (em grupo) para realizar trabalhos e demais atividades de pesquisas. Sua 

graduação foi possível por intermédio de uma ação do Governo Federal em  parceria com 

Estados e Municípios, com o  objetivo de capacitar os professores efetivos da Educação 

Infantil. Em virtude da baixa demanda de professores efetivos na rede básica de ensino, 

também os professores de Designação Temporária- DT- foram beneficiados podendo 

assim, realizarem suas graduações em Pedagogia.  Desse modo, a Liderança A teve 
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formação em séries iniciais e posteriormente cursou pós- graduação nas áreas de Educação 

Infantil e Educação Inclusiva.  Tal liderança  prendeu a ler em casa com seu pai, mestre da 

Banda de Congo Unidos do Retiro, que trabalhava em Vitória e levava para as filhas revistas 

de leitura em gibi. Foi a única entre os sete irmãos que concluiu o ensino universitário.   

Quanto a Aldair, que aqui identificamos como liderança B, iniciou os estudos na 

creche municipal localizada dentro do território quilombola, a mesma que atualmente a 

Liderança A exerce o magistério.   A época, denominada Creche São Judas Tadeu em 

homenagem ao Santo Cristão padroeiro da comunidade. Atendia apenas as crianças de 06 

meses a 07 anos que residiam em Retiro. Atualmente enquanto CEMEI São Judas Tadeu 

atende crianças de todo município, em especial regiões vizinhas. 

Aos oito anos de idade iniciou estudos na escola municipal Barra de Mangaraí, atual 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton Cortelett, situada em Barra, no distrito de 

Mangaraí onde cursou da primeira à quarta série, níveis oferecidos pela escola. Na 

sequência, estudou no EEEFM Alice Holzmeister, onde ficou até concluir o ensino médio. 

Ao término, fez o Exame Nacional do Ensino Médio  e se inscreveu em programas para 

bolsas de estudos sendo aprovado pelo programa Nossa Bolsa que possibilitou ingressar na 

faculdade FAESA, no curso de Ciência da Computação, onde permaneceu por um semestre. 

Por falta de identificação com o curso, no semestre seguinte se inscreveu no Programa 

Universidade para Todos -PROUNI e conseguiu bolsa para cursar administração na 

Faculdade Salesiana. Iniciou em 2012 e concluiu em 2016. 

A liderança B nos conta em entrevista que sua vivência na escola foi algo que 

considera muito boa, em especial na creche, que por estar localizada na comunidade, 

conhecia todos os alunos, professores, e demais funcionários.  Considera que o Ensino 

Fundamental e Médio também foram tempos tranquilos e que somente na faculdade as 

coisas começaram a mudar. Em primeiro lugar sentiu a diferença de sair de uma escola 

pública e ingressar em instituição privada, com maior nível de cobrança.  Em segundo 

lugar, o deslocamento de Retiro para Vitória, local onde situa a instituição de ensino que 

esteve vinculado, foi um grande desafio, pois dependia de transporte que não chegava até 

a comunidade, exigindo às vezes, caminhar cerca de 4 km, tanto ao dia quanto a noite em 

seu retorno, após a aula.  

A escolha do curso administração deu-se em razão das possibilidades de trabalho 

que visualizava existir depois de formado. Embora tenha encontrado desafios durante o 
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percurso no ensino universitário, aponta que a interação com pessoas diferentes foi 

enriquecedora para sua formação acadêmica, possibilitando o diálogo com outros lugares e 

culturas e conhecendo a realidade de diferentes  trajetórias.   

 

O ponto de vista das lideranças sobre os direitos territoriais e culturais 

Ambas as lideranças apontam que no processo de construção política de Retiro, há 

avanços e retrocessos em relação aos direitos territoriais e culturais e que suas atuações 

neste campo político tem se pautado  na luta por suas garantias. Para a Liderança A, 

permanecer residindo no quilombo é uma maneira de potencializar a “batalha” pelos 

direitos dos quilombolas, uma luta que considera ser tanto de seus pais, dela própria e de 

seus filhos. Abaixo, segue alguns elementos elencados pelas duas lideranças sobre os 

direitos territoriais e culturais e o seus pontos de vista considerando o contexto de Retiro.  

No que diz respeito à Educação, na avaliação da liderança B, existe um avanço nos 

níveis de escolarização, se comparado os adolescentes e jovens com os moradores mais 

velhos. Para ele, no contexto atual, a maioria conclui o Ensino Fundamental e inicia o 

Ensino Médio, coisa que antes não ocorria, a exemplo de seus pais que só concluíram a 

quarta série. A questão começa a exigir maior atenção no nível médio, em que a seu ver, há 

maior evasão escolar. Dentre as possíveis causas apontadas por ele está certa 

“acomodação dos jovens” que não possuem maiores “ambições” para continuarem com os 

estudos. Diz que em sua trajetória no Ensino Médio havia o incentivo dos professores para 

que os alunos realizassem a prova do ENEM e buscassem uma bolsa de estudos ou mesmo 

estudar na UFES; hoje não sabe como isso tem se desenvolvido na escola. Dentre suas 

maiores preocupações em relação à escolarização dos jovens quilombolas de Retiro, está o 

receio de ficarem excluídos do mercado de trabalho, que já apresenta restrições para 

quem tem um curso superior.  

Sobre medidas que garantam o emprego e renda, a Liderança A analisa que Retiro 

possui terras propícias ao cultivo, porém, a maioria dos moradores pertencem a “famílias 

humildes” que apresentam dificuldades para desenvolver um plantio e esperar a 

colheita.  Então, precisam buscar formas de sobrevivência fora da comunidade, seja em 

fazendas vizinhas ou mesmo em municípios da Grande Vitória. É o caso de muitas mulheres 

que realizam trabalhos domésticos na sede do município ou em municípios vizinhos.  Ela 

afirma ser um avanço já haver na comunidade meio de trabalho, como a colheita de café, 
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que gera renda para alguns moradores, em geral as mulheres que não conseguem 

trabalhar fora. A prefeitura local é também um meio de empregabilidade, mas que alcança 

a poucos quilombolas, que atuam como servidores públicos. 

A liderança acima aponta ainda suas preocupações e receio de que a cultura local se 

perca da memória da comunidade, principalmente no que diz respeito aos ritmos musicais, 

como segue: 

[...] Essa questão dos costumes, da construção dos cestos, dos tecidos, né, com 
palha, a questão da comida [...] a gente continua fazendo, mas, tem muita coisa 
que a gente acha que tá se perdendo. A questão cultural do ritmo da música, da 
dança, porque além de muitos de repente, não terem interesse, aí a gente vê que 
parece que não vai caminhar mais [...]. Eu fico um pouco preocupada com isso, 
porque a gente visa o crescimento da comunidade. (Liderança A) 
 

Ela avalia que há um esvaziamento na Banda de Congo, que hoje conta apenas com 

cerca de 12 participantes fixos, conseguindo apenas dar continuidade às programações 

tradicionais, como a festa da fincada do mastro, ou participações pontuais em eventos. 

Além disso, não há apoio financeiro para confecção de uniformes, ou apoio logístico com 

transporte para que o grupo possa realizar apresentações nas festividades para os quais é 

convidado.  Tal preocupação pode estar relacionada ao fato de há 13 anos ter se 

estabelecido na comunidade a religião protestante, que habitualmente em suas doutrinas, 

demoniza os ritos ancestrais ligados à cultura africana, como a capoeira e a dança do 

Congo, ambos, símbolos culturais de Retiro.  

Outra preocupação é que a cultura local possa se perder com o falecimento de 

lideranças mais velhas: 

[...] Igual já foi a tia Etelvina, que rezava a Ladainha, era a Rainha do Congo né, 
junto com a gente. O meu pai né,  que era o Mestre do Congo, tinha outros 
saberes do benzimento, de buscar as madeiras na mata, então aí hoje! O tio 
Reginaldo, que fazia a cestaria, os cestos, as vassouras. O Claudionor também faz. 
Tia Edith fazia os tapitins, que era a esposa do Jorge Benvindo. E aí hoje em dia já 
não fazemos mais essas coisas, muita dessas coisas a gente não faz mais, tá se 
perdendo. Então, eu me preocupo um pouco com isso, penso no futuro, não sei 
se a gente vai conseguir caminhar aí nesse estilo de vida nosso aqui. Lógico que a 
gente vai se atualizando, né, com a questão da atualização da sociedade né em si, 
mas eu fico preocupada da gente se perder nisso aí. (Liderança A). 

 

Quanto a Capoeira, por meio de recursos provenientes Projetos financiados 

pela  Secretaria Estadual da Cultura- ES, tem se mantido há dois anos. Mestres de 

municípios da Grande Vitória são os professores /que tem trabalhado diretamente com as 

crianças e jovens da comunidade:  
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[...] E aberto edital e ai a Amanda né, que é mestre de capoeira também, sempre 
atua nos projetos aqui. Eu não sei qual é o órgão não, mas, aí já é os meninos 
daqui que monta o projeto, O Aldair junto com Maristela, a Ananda também né, 
já ajuda. Dois anos que foram feitos, foram enviados os projetos e a gente 
conseguiu receber a verba, pagar o combustível do professor, a aula. Muitas 
vezes vem alguma oficina de berimbau.  Vem o Mestre Chaminé do Rio, tem o 
Mestre Jamelão também sempre, que vem. A finalidade do projeto é para 
custear, dá um apoio, para financiar essas situações. (Liderança A) 
 

O relato acima demonstra, conforme verificado em Coutinho (2016), a importância 

dos atores externos no desenvolvimento das potencialidades local.  A liderança A acredita 

no potencial da comunidade, como exemplo o turismo, porém, pondera que falta “alguma 

coisa” para ajudar a dar “um engate” e demonstrar o que a comunidade tem de melhor. 

Ela ressalta que a comunidade possui ideias, como exemplo o museu, a trilha na mata, 

passeio de charrete, o portal da entrada do quilombo, entretanto, precisam ter apoio do 

poder público. Apesar dos desafios ela, relata continuar acreditando e trabalhando para o 

desenvolvimento local e qualidade de vida dos moradores. Como ela mesma diz: “Eu penso 

que a gente ainda vai florescer. Um dia a utopia vai mudar”.  

Corroborando com a fala da liderança A, pôde ser verificado em campo que falta 

apoio do Poder Público Municipal que não garante de forma eficiente o acesso às Políticas 

Públicas de Saúde, Educação e Lazer.   O potencial turístico da cachoeira existente no 

quilombo, que pode gerar recursos para as melhorias locais, também não recebe 

investimentos.  

Já a liderança B, analisando os processos de organização interna, fundamenta o 

pertencimento a Retiro na ancestralidade, que para ele, torna todos uma só família, 

descendente do  ancestral Benvindo. Nesta perspectiva a identidade étnica do grupo torna 

a questão da coletividade algo muito forte e por isso, um dos aspectos fundamentais em 

sua organização e manutenção cultural. Há uma preocupação por parte dos moradores e 

das lideranças com o bem estar coletivo:  

 

[...] Porque aqui a gente tem, pra quem assim viveu aqui por muito tempo, essa 

questão da comunidade do coletivo muito forte né, das pessoas se importarem 
com o outro né,de você não poder né, fazer, se você tem condição por exemplo, 
de fazer um arado mas, você não vai fazer né só porque você tem dinheiro para 
pagar, tem outras questões que, às vezes as pessoas não entendem, mas pela 
nossa origem, o fato de ser uma terra de herança quilombola tem toda uma 
questão que pra quem vive aqui é simples né, de entender mas, pra outras 
pessoas é complicado. Mas só quem vive aqui mesmo há mais tempo que 
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consegue entender estas questões. Tem questões familiares também que só 
quem vive aqui consegue entender, de o porquê de algumas coisas acontecerem 
do jeito que acontecem. (Liderança B) 
 

No trecho acima é possível observar que a liderança  B problematiza algumas 

questões importantes que atravessam a organização do território e que em sua concepção, 

somente quem pertence ao grupo possui condições de melhor compreender.  Há em Retiro 

diferentes situações econômicas entre as famílias, mas isso não é o suficiente para que 

quem possua maior renda faça uso indiscriminado da terra, já que existe uma divisão por 

núcleos familiares, socialmente estabelecida e aceita por seus membros.  Para os herdeiros 

indiretos, aqueles que casam com os quilombolas de Retiro, tal divisão é incompreensiva, 

havendo a necessidade de as lideranças desenvolverem um trabalho de orientação para 

amenizar os conflitos internos.  Como a seguir: 

 

[...] Aqui tem a questão, por exemplo, dos núcleos familiares, então né os filhos 
vão construindo perto dos pais, aí ao longo do tempo isso foi feito né, [...] só que 
muitas vezes os herdeiros que casam com alguém daqui né, que são herdeiros 
indiretos, às vezes eles não entendem né, por que tem que construir naquele 
lugar não em outro, né. Porque eu não posso ir pro outro lado do rio, aí tem que 
falar que porque lá já é de outra família, e sua família está desse lado do rio e às 
vezes, mesmo você sendo do mesmo lado, quando é perto do seu núcleo familiar 
você tem que conversar com as pessoas que moram ali, com os mais velhos e às 
vezes as pessoas não entendem. E hoje em dia como a maioria casa com pessoas 
de fora né esse conflito está cada vez mais. (LIDERANÇA B) 

 

O casamento entre parentes é um fator cultural em Retiro, que pode ser 

compreendido dentro do processo de educação ou transmissão de saberes, já que os filhos 

são incentivados pelos pais e avós a manterem relacionamentos no interior do grupo. A 

liderança B avalia que atualmente este tipo de vínculo matrimonial não acontece com 

tanta frequência e a comunidade se viu obrigada a aprender a lidar com essa situação da 

melhor maneira possível. O fato de os herdeiros manterem relação conjugal com “gente de 

fora” gera uma espécie de conflito para comunidade, que a seu ver não existia 

antigamente, quando o “normal” era as pessoas da comunidade casarem entre si.  Os 

casamentos entre parentes, de acordo com Oliveira (2005) além de evitar o conflito com 

membros externo à comunidade é uma estratégia de preservar a terra herdada, 

mantendo-a entre os Benvindos.  

Como uma das estratégias de preservar o patrimônio cultural e a manutenção do 

território quilombola, A liderança B salienta a importância da transmissão dos saberes 



358 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

ancestrais para as novas gerações de Retiro. Para ele a escola é um lugar onde esta 

transmissão deve ocorrer, em especial porque há no território um CEMEI, que pode ser 

instrumento potencializador neste processo.  

 

[...] “O município tem na questão da educação algo que é grave. A gente tem uma 
creche que é dentro do quilombo, mas você não vê características quilombolas 
nelas. Esses dias eu tava até reparando nas pinturas né, tem a pintura ali do 
smilinguido, ai eu estava pensando porque não ter pintado alguma coisa 
característica da cultura quilombola, tambores, pessoas negras, alguma coisa 
assim, característica? Ter pintado assim coisas que às vezes não tem nada a ver 
com a comunidade, então são coisas assim simples, mas que acabam não 
ajudando tanto no fato da gente ser quilombola. Que se fala muito em educação 
quilombola, mas na prática mesmo, a gente não consegue vê”. (Liderança B) 

 

Considerando o tempo que as crianças passam na escola (horário integral), para a 

liderança acima, a própria comunidade poderia exigir mais dos professores e das pessoas 

que trabalham no Centro Educacional para que sejam eles também, instrumentos de 

transmissão da cultura local. Ele se preocupa com a cultura aprendida por meio da 

tecnologia e as grandes mídias, que se distanciam daquele saber transmitido pelos mais 

velhos. Sua crítica aponta possíveis temas a serem trabalhados no CEMEI:  

 

*...+ “Como que era a vida aqui na comunidade antigamente antes da gente ter 
luz, ter água encanada, de a gente ter estrada? Como que era? O que as pessoas 
faziam pra viver, né? Então são coisas assim, que a gente que é jovem, mas não 
mais criança, a gente sabe por que já ouviu as pessoas conversarem [...] mas, a 
gente vê nas crianças que muitos não sabem disso e acho as vezes que não veem 
valor nessa história. Mas precisava mesmo dessa valorização, de se identificar 
mesmo como sendo quilombola, não ter vergonha da sua história”. (Liderança B) 

 

A Liderança A por sua vez, acredita que o fato de os professores não pertencerem 

ao quilombo e viverem realidades diferentes, dificulta o entendimento sobre a importância 

de incentivar a cultura local na escola. Vê ainda falhas na Gestão Municipal de Educação 

que não possui um plano efetivo sobre a temática para direcionar o trabalho dos 

professores, tornando ineficientes as ações pontuais realizadas apenas em datas 

especificas, como 20 de novembro, dia Nacional da Consciência Negra.  Agora exercendo o 

magistério neste CEMEI, busca mudar esta realidade. 

 

O papel da Associação e da diretoria nas demandas pelos direitos da comunidade e de 

seus herdeiros 
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A liderança A iniciou sua atuação na comunidade desde cedo, seguindo os passos de 

seus pais e de outras lideranças mais velhas de Retiro. Como segue:   

 

[...] Papai já era líder comunitário, mamãe também às vezes ajudava ele, a 
Claudiva, tia Lena. Aí, a gente criança já ia se envolvendo naquela situação. Eu me 
recordo que muito nova, acho que antes dos 18 anos eu já ajudava a 
comunidade, lá dava catequese, depois de um tempo assumi a coordenação da 
igreja católica  né, e por ai fiu. Depois passei também a fazer parte das 
organizações da Associação. (...) foi criada uma associação de moradores que 
hoje a gente dá o nome de Associação Quilombola dos Herdeiros Benvindo 
Pereira dos Anjos, porque pela facilidade das negociações com documentação pra 
gente buscar os nossos direitos, uma questão de coisas, então foi criada a 
associação. E aí, sempre fazendo parte né, dos grupos, uma hora da associação, 
uma hora do Conselho da igreja   e até hoje né, eu me envolvo [...] É por isso que 
eu falo que não dá pra sair daqui, tem que tá sempre presente na comunidade. 
(Liderança A) 
 

O relato demonstra o contexto que a liderança acima iniciou sua participação na 

vida comunitária bem como esclarece  que a criação da Associação de Herdeiros fez parte 

de uma estratégia de mobilização política em torno da luta por acesso aos direitos dos 

quilombolas. Também a Liderança B, iniciou cedo sua atuação na vida comunitária:  

 

[...] Desde pequeno minha mãe me levava na igreja, então desde muito pequeno 
eu comecei a participar. Então quando fiquei já adolescente né, já comecei a 
pegar mais responsabilidades; eles já começaram a me convidar para participar 
do grupo conselho ne, do grupo ciclo bíblico e aí ,eu fui me envolvendo e já tem 
oito anos que eu participo do conselho da comunidade, que é da igreja católica. 
Depois disso também me convidaram pra participar da associação, então, já é o 
segundo mandato na Diretoria da Associação. (Liderança B) 

 

Ele ressalta que estar na vice-presidência da Associação de Herdeiros, atuando 

diretamente na gestão do território, permite com maior propriedade conhecer as 

demandas dos moradores, que são em sua maioria direcionadas diretamente a Associação. 

Salienta que muitas coisas já evoluíram, mas que a comunidade ainda precisa de várias 

outras, que por vezes, são omitidas pelo poder municipal. Enfatiza que a comunidade 

possui um histórico de não ficar esperando pelos outros e sim de fazer. Em virtude disso, as 

ações de melhorias são direcionadas a Associação e seus representantes, escolhidos por 

votação popular.  

Cita como exemplo duas pontes que precisam de reforma e as pessoas cobram da 

Associação, mesmo que esta obrigação seja do poder público municipal. A “cultura de 
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botar a mão na massa, de fazer” orienta os moradores para que as cobranças sejam a nível 

interno.  

Outra demanda direcionada para a Associação são os problemas frequentes em 

relação à terra e ao espaço, já que cada vez nascem mais pessoas, tornando um desafio a 

divisão do espaço e a alocação dos herdeiros em locais favorável a construção. Situação 

essa, agravada com o retorno a Retiro, dos herdeiros que migraram para os centros 

urbanos.  Todos estes fatores, segundo a Liderança B, tornam desafiantes e necessária à 

busca por soluções. 

Na mesma lógica, a Liderança A vê a Associação de Herdeiros como  o canal que 

deve mobilizar a luta pela manutenção da cultura, memória e história do território 

quilombola. Deve pautar sua atuação na busca pelo crescimento da comunidade e garantir 

medidas que deem continuidade aos saberes ancestrais, transmitindo-os às gerações 

futuras de filhos, netos e sobrinhos do Benvindo.  Do mesmo modo, deve mobilizar e 

articular internamente e com os poderes públicos ações que venham garantir melhoras 

efetivas na qualidade de vida dos moradores nos aspectos relacionados à saúde, 

assistência, trabalho e geração de renda, produção agrícola familiar, saneamento, esporte, 

mobilidade e lazer.  

 

Considerações 

Diversas pesquisas sobre os temas dos direitos dos quilombos à titulação das terras-

territórios, identidade, memória e culturas tradicionais (entre as quais o projeto 

Africanidades Transatlânticas), demonstram que tais temas estão intimamente 

relacionados. Evidenciam que as garantias desses direitos constitucionais estão associados 

aos direitos à assistência à saúde e o acesso à educação e ao trabalho (no próprio território 

e fora dele). Revelam que existem demandas por esses direitos não atendidos de forma 

satisfatória nesses quilombos. 

É o que se verifica no contexto de Retiro. As lideranças analisadas expõem que há 

uma série de limites que envolvem o acesso e permanência dos  jovens nas Universidades, 

interferindo diretamente na construção de seus projetos de escolarização. Se por um lado 

o município não possui instituições para que estes deem sequência após o término 

do  Ensino Médio, por outro, se deslocar para a Região da Grande Vitória, local onde se 

localiza os centros de ensino, torna-se algo desafiador frente à dificuldade com transporte, 
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a necessidade de, muitas vezes, realizar parte do trajeto a pé, e o cansaço proveniente 

disso tudo. Associado a estas questões,  há conforme constatado pelas lideranças e em 

pesquisa de campo, uma evasão escolar dos jovens no Nível Médio, o que está relacionado 

diretamente à necessidade de prover o próprio sustento ou de suas famílias, já que muitos 

destes jovens encontram-se trabalhando nos comércios de municípios vizinhos.  

Verificou-se que embora a comunidade quilombola possua atividades produtivas 

voltadas para a agricultura familiar e produção para o comércio, capazes de em certa 

medida, gerar trabalho para membros do grupo, ela não é auto suficiente, levando  os 

moradores a buscarem forma de sobrevivência fora de Retiro.  Ambas as lideranças 

demonstraram insatisfação com o poder público municipal pela falta de apoio no 

desenvolvimento do potencial econômico seja por meio do turismo rural ou da agricultura.  

As lideranças verificam ainda a ausência do poder público nas ações de infra 

estrutura da comunidade, sendo a Associação de Herdeiros acionada para responder às 

demandas dos moradores. No tocante ao fomento à cultura local também não há 

investimentos suficientes, sendo os agentes externos os atores que maior contribuem no 

desenvolvimento de projetos juntos as crianças, adolescentes e jovens.   Avaliam que por 

mais que existam as ideias, falta um “algo a mais”, ainda sem explicações que o defina, 

para alavancar o potencial da comunidade.  .  

O CEMEI infantil existente no quilombo é apontado como potencial instrumento de 

transmissão da memória e cultura ancestral, no entanto há um longo caminho de 

conscientização pedagógica até que isso ocorra. Tal fator dialoga com as discussões 

existentes na academia e em movimentos da sociedade civil sobre as dificuldades 

encontradas nas escolas públicas para implementar a   lei 10.639/2003, que obriga o 

estudo da história afro brasileira e africana no ensino fundamental e médio.  

Outra constatação possível foi que  dentre os quilombolas que constroem projetos 

de ascensão aos níveis mais elevados de educação escolar, se comparados aos estudos de 

seus pais e tios (ensino fundamental incompleto), alcançaram os maiores níveis de 

escolarização em suas famílias, sendo, muitas vezes, os únicos entre vários irmãos, a 

concluírem o ensino universitário, como no caso da pedagoga, aqui analisada.  

Tanto o Projeto Africanidades como minha pesquisa em Retiro demonstram que os 

jovens que se destacam como lideranças comunitárias, além de terem passado por um 

processo de ascensão escolar, são filhos e netos de lideranças e foram encorajados e 
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preparados por seus pais, avós e tios/as desde a infância a assumirem tais posições. Os 

laços de parentesco por filiação e afinidades é fator importante nesta construção.  

Os projetos de escolarização dos dois quilombolas analisados se inserem no 

contexto comunitário local, onde se almeja por meio dos estudos alcançar melhores 

condições de vida para as famílias e a comunidade. A formação universitária, na visão 

desses quilombolas, deve possibilitar um retorno ao Quilombo. O administrador assumiu o 

papel de um dos gestores do território na vice-presidência da Associação. A pedagoga atua 

como professora da educação infantil no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) 

existente na comunidade. 

No debate do pertencimento ao quilombo, as lideranças acionam símbolos e 

práticas culturais que como marcadores dessa identidade, tais como: saberes sobre 

benzimentos e rezas herdadas dos seus antepassados; uso de ervas e raízes para 

garrafadas; culinárias derivadas da mandioca, da banana e do feijão guando; a celebração 

festiva de são Benedito (liderada pela Banda de Congo de Retiro) composta de preces 

(rezas de ladainha), musicalidade, cortejo, ritmo, dança e fincada e retirada de um tronco 

de madeira denominado mastro. O mastro com a bandeira hasteada, e nela a pintura do 

santo negro, é interpretado, conforme Oliveira, (2005) como símbolo do pertencimento do 

território aos quilombolas de Retiro.  

É sabido que não se esgota aqui as discussões possíveis de serem realizadas no 

contexto da organização do território quilombola de Retiro. Entretanto, tivemos aqui a 

pretensão de analisar as trajetórias de Marina e Aldair, duas lideranças quilombolas que há 

tempos exercem funções na vida comunitária. Tivemos ainda a pretensão de demarcar que 

todas as discussões acima elencadas se inserem na discussão sobre o que aqui se entende 

por lutas pelos direitos ao território e ao patrimônio cultural. 
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CULTURA E SOCIABILIDADE DE POPULAÇÕES QUILOMBOLAS HABITANTES DA CIDADE DE 
BARREIRAS – BA 

 
 Juliana Silva Santos  

Nathalia Vieira Souza¹ 
 

RESUMO 
Tendo em vista a vasta riqueza cultural do Brasil, este trabalho visa ressaltar as vivências e costumes dos 
quilombos. Levando em consideração à grande concentração de comunidades quilombolas no estado da 
Bahia, salientamos e damos ênfase a relação dos habitantes destas comunidades quilombolas ao se 
relacionar em outros âmbitos, considerando a cidade de Barreiras-BA como o recorte, para o estudo da 
sociabilidade dessas comunidades em questão. 
 
Palavras-chave: Cultura, identidade, sociabilidade, quilombo.  

 

INTRODUÇÃO 

Quilombo é a denominação de comunidades formadas por pessoas negras, por 

maioria remanescente de refugiados de situações de escravidão, na época colonial, no 

Brasil.  

No período colonial, os negros foram trazidos por meio do navio negreiro, de 

diferentes lugares da África, muitos deles, possuíam experiência e conhecimento de 

mineração, plantação, construção, etc. Fundamentais para o desenvolvimento do Brasil 

Colônia.  

Diante da condição em que foram expostos no Brasil, muitos se revoltaram, 

provocando rebeliões e por fim, fugas. Que podiam ser desde individual até um grupo 

inteiro de pessoas.  

A partir destas fugas, grupos inteiros foram-se formando, e comunidades se 

criando, algumas temporárias e outros permanentes, e por fim, se consagrou os 

quilombos. No Brasil existem mais de três mil comunidades quilombolas, só no estado da 

Bahia, cerca de 740 desses quilombos são reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares. 

O trabalho aqui proposto tem em seu objetivo mostrar como moradores desses 

locais buscam formas de se manterem conectados com suas raízes, culturais mesmo 

estando longe de seu local de origem; especificamente neste ponto, como vivem na cidade 

de Barreiras na Bahia e como se sentem inseridos nesta. Seus desafios e a convivência em 

um local tão diferente do seu. 
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METODOLOGIA 

O objeto do estudo usou como instrumento a pesquisa bibliográfica, tendo como 

referencia a revisão e síntese bibliográfica de artigos científicos com intuito de auxiliar em 

sua produção, que são eles (LARAIA, Roque de Barros, 1998); (HALL, Stuart, 2002); (LEITE, 

Ilka Boaventura, 1999), (BARROS, Carla e colaboradores, 2008), que falam sobre Cultura 

sua origem, suas mudanças no mundo globalizado e identidade negra. Como também 

depoimento de habitantes remanescentes da comunidade cultural em questão.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Cada indivíduo ao longo de sua vida vai construindo uma herança cultural, que é 

resultado do meio ao qual foi socializado, segundo Roque de Barros Laraia (2001), “O 

homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um 

longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas 

numerosas gerações que o antecederam”. 

Portanto, neste trecho é observada a importância que a cultura tem para cada 

indivíduo, sendo ela, a forma como a pessoa se identifica e se reconhece, que por sua vez, 

traz a ele a sensação de pertencimento.  

O Estado por sua vez, tenta vender a ideia de uma cultura nacional, para que todos 

os indivíduos daquele país se sintam compreendidos e integrantes daquela cultura padrão 

institucionalizados, como descritos por Stuart Hall (2006), no seguinte trecho “Para dizer de 

forma simples: não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de 

classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unifica-los numa identidade cultural, 

para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família nacional.” 

A ideia da homogeneização cultural, a sua unificação, seguindo tal conceito, pode 

por consequência ter um processo excludente, para algumas culturas, que por sua vez, não 

são abarcadas neste padrão imposto pelo Estado, e para tanto, são desvalorizadas, por ter 

costumes e valores diferentes.  

Em contribuição temos também a influência da mídia, que esta diretamente ligada 

ao mercado de produção, que por sua vez, tentam atingir determinados tipos de públicos, 

que podem acabar distorcendo ou impondo preferências para o consumidor. Como 

definido por Carla Barros e colaboradores (2008), no trecho a seguir:  
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Dificuldade de constituição de individualidade no mundo em que opera a 
indústria cultural, em parte por efeito dela mesma. Isso traz problemas 
complicados no que diz respeito tanto às questões das escolhas e das 
preferências, como da autonomia individual para agir dessa ou daquela forma. 
 

Os quilombos, formados por comunidade de pessoas majoritariamente 

remanescentes de negros escravizados, lidam diariamente com o processo diário de 

manter viva sua cultura em um país que a inferioriza, e ainda a tenta enquadrar em um 

conceito genérico que a empobrece e não abrange toda sua riqueza, como transcrito pela 

autora Ilka Leite (1999): 

 

É o quilombo capaz de expressar a dimensão política da identidade negra no 
Brasil? Ou ela é uma nova redução brutal da alteridade dos diferentes grupos que 
sob este prisma teriam que se adequar a um conceito genérico para propósito de 
intervenção e controle social? De fato, a teoria da mestiçagem movimentou-se 
em várias direções: invisibilizando o grupo social advindo da vertente africana, 
para esculpir um país embranquecido pela violência simbólica, criando vários 
subgrupos hierárquicos segundo as gradações da “cor”, embaralhando alguns 
critérios de diferenciação social, permitindo a mobilidade de apenas alguns. 

 

Além de enfrentar a não aceitação e valorização de sua cultura, os quilombolas 

ainda tendem a sofrer preconceitos raciais, que podem estar recorrentemente atrelados, 

pois a cultura africana tende a ser menosprezada, baseado em um contexto histórico, que 

por sua vez, está enraizado no nosso país, que é exemplificado por Ilka Leite (1999) no 

trecho:  

Num país miscigenado como o Brasil, “ser negro”, reconhecer-se como tal, 
dependerá nos anos seguintes de um amplo entendimento desta identidade 
social. Até hoje, no entanto, nem a experiência histórica, nem mesmo os 
elementos que atuaram na consolidação das diferenças, foram suficientemente 
reexaminados a ponto de produzirem significativas mudanças na estrutura social. 

 

Portanto, é notório que a cultura como um todo passa por constantes desafios para 

se manter com suas crenças e costumes, e uma luta maior ainda pela preservação da 

cultura negra, que lida diariamente com preconceito, discursos de ódio, perseguição etc. 

Ou seja, uma luta pela preservação de sua identidade e valoração da mesma, que por sua 

vez, sofre com a inferiorização.   
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da coleta do depoimento de um aluno da Universidade Federal do Oeste da 

Bahia (UFOB) de Barreiras que, saído de sua comunidade chamada de Quilombo Tomé 

Nunes na cidade de Malhada, Bahia, nos contou a origem desse quilombo que nasceu às 

margens do Rio São Francisco, e como a comunidade se formou a partir da agricultura 

baseada na vazante dele. 

O entrevistado também nos respondeu principalmente como foi desafiadora sua 

adaptação na cidade, pois fora de seu lugar de origem, ele deixava de ser parte de uma 

comunidade completamente negra, que valorizava suas raízes para entrar em um ambiente 

onde, toda sua Cultura é negada e marginalizada. Inclusive sua identidade muda. Agora ele 

se torna alguém que veio de um lugar assim, e tem que lidar com toda uma gama de 

pressupostos e preconceitos que foram inseridos em seu novo ambiente.  

Observamos também que na própria Universidade, o acesso a esta cultura se torna 

um pouco restrito, apesar de haver um grupo onde alunos oriundos de comunidades 

quilombolas podem se encontrar, há pouco debate e visibilidade a tais alunos e o 

reconhecimento cultural.  

Não obstante, existe um projeto dentro da UFOB chamado Quilombando, que leva 

a comunidade estudantil a esses quilombos para pesquisa, uma iniciativa positiva, no 

entanto pouco valorizada até mesmo pela universidade, pois, pelos últimos anos, a viagem 

a tais lugares foi financiada essencialmente pelos participantes desta, por não haver o 

custeio por parte da universidade. 

Em referência ao quilombo Tomé Nunes, cidade do nosso entrevistado, abaixo tem 

imagens que ilustram a cidade, sua comunidade, e os habitantes, além de trazer de refletir 

sua historia e cultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Falar sobre esse assunto se faz necessário, uma vez que, a nossa sociedade impõe 

uma cultura genérica, e pré-estabelecida que fomentasse uma homogeneização de 

costumes e comportamentos que tendem a enaltecer algumas culturas e inferiorizar 

outras.  

Nosso trabalho pôde mostra-nos o quanto essa homogeneização prejudica toda a 

cultura brasileira que não é formada apenas por uma pequena parte da população. Toda 

cultura negra tende a ser discriminada, marginalizada e muitas vezes criminalizada. A 

sociedade que se concentra em grandes cidades, tenta sempre impor os seus próprios 

costumes como certos e em grande maioria desconsidera costumes alheios. 

A identidade cultural negra no Brasil, infelizmente sofre mais com esse tipo de 

imposição, mesmo que nosso país seja maioritariamente composto por pessoas negras. 

Existe uma luta diária e desafios que essas pessoas têm de enfrentar, até mesmo para 

sobreviver.  
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“DISSCUSSÕES" NA NOVA CENA DO RAP BRASILEIRO: CONFLITOS INTERNOS E 
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES POLÍTICAS  

 
Mayk Andreele do Nascimento148 

Camila Maria Gomes Pinheiro149 
 

Resumo 
O presente trabalho busca refletir um tema pouco debatido nos estudos sobre o rap no Brasil: as disputas 
internas no campo musical. O objetivo é lançar o olhar para as diss, músicas lançadas por MCs com versos 
que atacam direta ou indiretamente outros artistas ou grupos. Qual o significado das disputas liricas 
presentes nessas composições? Elas sugerem um enfraquecimento da coesão no interior do movimento 
hiphop? Como estas disputas veiculam uma construção da identidade do/a rapper? Podemos compreender o 
lugar dos conflitos internos enquanto marcador das identidades politicas?   
 
Palavras-chave: Rap; Identidades; Conflitos; Feminismo; Nordeste. 

 

Mudanças do mundo do rap nacional  

Nascido em um contexto de forte marginalização o rap hoje ocupa cada vez mais 

espaço na indústria do entretenimento. Atualmente, o gênero alcançou uma posição 

privilegiada na indústria musical mainstream, chegando a ser eleito em 2015 o gênero mais 

consumido no mundo pela plataforma de streaming musical Spotify.   

No Brasil o rap tem conquistado um importante espaço no cenário cultural 

brasileiro. O rap é um gênero musical que tem ganhado cada vez mais visibilidade no Brasil. 

Passados quase trinta anos de seus primeiros passos no Brasil, a caminhada do rap nacional 

passa por novas trilhas. Diversificação de estilos, disseminação por todas as classes sociais, 

renovação das temáticas, são as marcas do novo cenário do hiphop no país. Atualmente 

assistimos a consagração eu reconhecimento dos pioneiros do movimento, como os 

Racionais MCs que acabam de ter o álbum  Sobrevivendo no inferno lançado em livro pela 

Companhia das Letras e indicado como leitura obrigatória no vestibular da UNICAMP. O 

momento atual é marcado pela  ascensão de novos nomes como Djonga, Karol Conka, Baco 

Exu do Blues, Tassia  Reis, Vandal, Diomedes Chinaski, Rincon sapiência, dentre outros que 

tem dado um nova cara ao hiphop brasileiro com a inserção de novas temáticas e pautas.  

O presente trabalho busca refletir um tema pouco debatido nos estudos sobre o rap 

no Brasil: as disputas internas no campo musical. As narrativas sobre a história e o 
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desenvolvimento da cultura hiphop correm o risco de caracterizar este estilo musical de 

forma homogênea e apresentar politicamente o movimento como “uma grande família”. 

Essa ideia produz a imagem de um consenso partilhado sobre o que é o rap e qual o seu 

papel na sociedade. Na verdade o hip-hop e especificamente o rap é um estilo atravessado 

por contradições e conflitos entre seus “representantes”. As diferenças em torno do hip 

hop nem sempre se harmonizam em uma totalidade orgânica. Como afirma Keith Negus: 

“o rap propõe uma fluida série de afiliações e associações, parcerias e rivalidades, às vezes 

sérias e normalmente vinculadas a cercania e à representação. Essas afiliações são 

experimentadas por meio de diversas identidades grupais e individuais”. (NEGUS, 2013, 

p.74). 

Uma das pioneiras no estudo do rap nos EUA, Tricia Rose chama a atenção para as 

disputas no interior da cultura hip-hop:  

 

Compartilhar ideias e estilos, no entanto, nem sempre é um processo pacífico. No 
hip-hop existem muito confronto e competição. (...) dançarinos de break, em 
razão de ciumeira geral, sempre brigam com outros grupos de dançarinos; os 
grafiteiros às vezes destroem os grafites de seus rivais e as batalhas entre rappers 
e DJs podem terminar em brigas. (ROSE, 1997, p.204). 

 

No Brasil os conflitos no mundo do rap são intensos. As “tretas” entre rappers são 

recorrentes e mostram que a “grande família do hip-hop” também possui suas 

contradições. Esses conflitos são a matéria prima para as diss, um tipo específico de 

composição que tem ganhado destaque nos últimos anos. 

 

Diss: Espaço de disputas e de discussões 

A expressão “diss” representa a redução da palavra em inglês “disrespect” que 

significa “desrespeito”. Dentro do rap, esse tipo de produção musical tem o caráter de 

ataque verbal a outro rapper ou grupo, frequentemente citando nomes em meio a 

palavrões e ameaças, sendo estas metafóricas ou literais. Esse modo de compor as rimas 

aparece na cultura hiphop desde seu surgimento nos E.U.A e tem ocupado um lugar de 

destaque na nova geração do rap brasileiro. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais 

frequente o lançamento de músicas onde os MCs utilizam o recurso de atacar rappers da 
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cena em suas rimas150. Nossa proposta e mapear os conflitos internos de maior 

repercussão na produção musical do rap brasileiro dos últimos 10 anos e refletir sobre o 

seu significado enquanto espaço onde se performam identidades politicas. Dentre o 

material escolhido para análise, daremos destaque a duas músicas: Sulicídio, dos MCs 

Diomedes Chinaski e Baco Exu do Blues, (conflito Nordeste-Sudeste); Machocídio, de Sara 

Donato, Luana Hansen, Souto MC e Issa Paz  (conflito em torno das questões de gênero). 

No rap dos EUA, a cultura de lançar diss para outros MCs é bastante forte. Nomes 

conhecidos de várias gerações do rap norte-americano como Ice Cube, Notoius B.I.G., 

Tupac, NAS, Eminem, Jay Z, Kendrick Lamar já lançaram diss para seus “adversários”. No 

Brasil, apesar de a prática não ser recente, ela tem se intensificado nos últimos anos. 

(Como podemos observar na lista que consta no anexo). 

Para entender a popularização da produção de diss no cenário do rap nacional atual 

cabe destacar alguns elementos . O primeiro é a relação com as batalhas de freestyle. Boa 

parte dos MCs da nova geração ingressaram no mundo do rap via batalhas de rimas e isso 

pode explicar a forma de composição pautada na disputa e no ataque aos adversários. 

Outro fator importante é o fato de que com o aumento da produção musical a disputa por 

um lugar no mercado ficou cada vez mais acirrada. A diss neste sentido se torna uma 

estratégia de busca de visibilidade, pois ao atacar MCs que estão no topo os rappers 

chamam os holofotes da cena para sua produção. 

Interessa saber como se jogam as identidades nessa disputas líricas. Como indica 

Stuart Hall as identidades são construídas na relação com a alteridade, ou seja, é na relação 

com o outro que construímos nossas identidades. No caso dos MCs podemos pensar o 

recurso da diss como esse espaço de confronto com a alteridade, pois ao atacar ou 

assinalar determinadas posturas de outros MCs os rappers afirmam em contraposição sua 

própria postura. 

                                                      

150
 Um bom exemplo desta realidade conflitiva entre os rappers no Brasil é a polêmica envolvendo os MCs 

Marechal e Cabal. A controvérsia travada entre os MCs rendeu músicas destinadas a criticar a postura e 
atitude diante do rap. Acusações e xingamentos compõem músicas elaboradas unicamente para rebaixar a 
imagem do seu rival. Este é um terreno onde as considerações do que deve ou não ser reivindicado como rap 
são legitimadas. (Ver as músicas Vai Tomar no cu Cabal, de MC Marechal e Gutierrez e Foda-se De Chinelho, 
de Cabal. 
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Neste sentido, analisar as tensões internas no mundo do rap contribui para que 

tenhamos uma visão um pouco mais complexa e menos idealizada dos fenômenos culturais 

populares (HALL, 2003). Entender a cultura como um campo de batalha significa 

desconstruir a visão romantizada do movimento hiphop como um todo coeso e sem 

contradições. Cada vez mais o rap no Brasil é composto por várias vozes que reivindicam 

seu lugar de fala. Não se trata mais apenas de conjugar coletivamente a voz de um sujeito 

periférico, como fez a geração da década de 90 como os Racionais MCs. Agora essa voz 

está cada vez mais marcada pela diferença, diferença de classe, de gênero, de região.   

 

Novos tempos, novas escolas 

Antes de adentrar na análise das disputas líricas travadas entre os/as MCs da nova 

geração, vale a pena situar rapidamente os caminhos do rap no Brasil.  Para simplificar a 

apresentação, propomos uma divisão em três fases.  

A primeira fase do rap brasileiro, que ocorre entre os anos de 1990 e 2000, se 

caracterizou pela denúncia do racismo, desigualdades sociais, violência urbana e demais 

problemas da periferia. Grupos da “velha escola” como Consciência Humana, RZO,  Facção 

Central, DMN, são nomes importantes desse período de consolidação do rap no Brasil.  

A segunda fase marca a geração que passou a ser chamada de nova escola. Segundo 

Fonseca (2011), trata-se de um momento em que se abre espaço para a ironia poética, o 

deboche escrachado e influências musicais mais difusas como o samba, reggae, dub e o 

funk carioca. “É uma fase de maior liberdade temática. O diferencial aqui é que o rap 

começou a falar sobre temas que iam além do que já se havia constituído como seu 

“cânone” temático, abrindo espaço para as relações afetivas, questões de gênero, 

religiões”. (FONSECA, 2011, p. 70). Nomes como o grupo carioca Quinto Andar; Slim 

Rimografia e Kamau são representantes dessa “nova escola”  

A terceira fase do rap nacional pode ser chamada de geração “pós nova escola”. Ela 

se inicia a partir dos anos 2010 e aprofunda as mudanças trazidas pela segunda geração de 

MCs. É justamente nessa fase que as disputas internas no mundo do rap passam a ocupar 

cada vez mais espaço nas composições. Nosso interessa é refletir em que medida o 

predomínio das batalhas liricas no rap brasileiro reflete mudanças mais amplas que vem 

ocorrendo nos últimos anos nesse estilo musical. Na obra Se liga no som, Taperman situa 

algumas mudanças ocorridas ultimamente no cenário do rap no brasileiro: “A relativa 
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melhoria no nível de renda, a democratização do acesso à internet banda larga e à 

tecnologia  em geral, associados à maior escolarização, são algumas das mudanças 

recentes que impactaram as trajetórias de produtores e consumidores de rap”. 

(TAPERMAM, 2015a, p. 40). Essas transformações impactaram na produção musical: 

  

“O rap se tornou não apenas mais plural - no que diz respeito às várias bandeiras 
político-ideológicas que se associam ao gênero - como tendeu a baixar a guarda 
com relação às instituições que representam o status quo, como mídia e 
mercado. Além das eventuais particularidades estilísticas, e sem prejuízo de certa 
carga crítica que carrega em suas letras, a chamada nova escola se caracteriza 
pela fluência com que trata o rap como negócio” (TEPERMAN, 2015, p. 117).  

 

Para o autor, essa nova postura diante do mercado sinaliza a passagem de uma 

atitude revolucionária para uma postura radical (no sentido atribuído por Antônio 

Candido).  

 

“Arrisco dizer que o enfraquecimento do rap como fenômeno de classe é 
inversamente proporcional ao seu fortalecimento como gênero musical de 
mercado. Esse fortalecimento se mostra na notável pluralidade de subgêneros, 
assim como na presença do rap como música produzida e consumida em vários 
estratos sociais e ao longo de todo o território nacional”.  

 

Com a ampliação da produção e do consumo do gênero musical, novos estratos 

sociais começaram a fazer rap, o que trouxe novos contornos ao estilo. “Se a expressão 

“nova classe média” é precipitada ou imprecisa, é certo que as transformações do Brasil 

nos últimos 15 anos bagunçaram a identidade de classe no rap”. (ibid, p.12). 

Outra importante mudança que merece ser destacada é a influência exercida pelos 

novos meio de comunicação digital na expansão da produção e do consumo do rap no 

Brasil . “Novas formas de trocar informações condicionadas pelo advento e democratização 

do uso da Internet, inclusive no contexto das periferias, foram modificando desde a forma 

que os participantes da cena rap no Brasil se comunicavam, até o modo que se consumia a 

música”. Uma das marcas do cenário da nova geração é o crescimento no uso de 

plataformas como o YouTube, a realização de downloads em sites especializados, e o 

desenvolvimento das plataformas de streaming de música.  

Em resumo, a geração “pós nova escola” registra uma etapa de transição estética e 

ideológica, ampliando o terreno temáticos das narrativas, com posicionamentos mais 

abertos sobre temas como dinheiro, drogas, festas, fama e mídia. Muitos dos rappers dessa 
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geração passaram a  realizar parcerias com outros gêneros e apostar em variações na 

construção das rimas e das batidas. 

A democratização do acesso à Internet e o avanços tecnológico de programas de 

produção de bases que propiciaram um maior aperfeiçoamento das produções musicais e 

audiovisuais e a ampliação das discussões em torna das diferenças. 

Depois de situar as mudanças ocorridas nos últimos anos no rap brasileiro, 

apresentaremos a seguir  duas músicas que marcam os conflitos internos da nova geração 

de MCs. 

   

Sulicídio: O rap Nordeste rouba a cena 
 
(Diomedes Chinaski) 
 
Como é que você nunca ouviu falar 
Nos bruxos lendários do Norte 
Dos números raros da sorte 
Não convém ao lobo no covil falhar 
Como é que você nunca ouviu falar 
Nas cocadas de sal, na missão do saldo 
Nordeste desgraça, engrossa o caldo 
Primórdio compassa já deu o laudo 
Sem amor pelos rappers do Rio 
Nem paixão por vocês de São Paulo 
Vou matar todos a sangue frio 
E eu tenho caixão pra caralho 
Minha lírica, cítrica, implica e complica e aplica 
Esses caras no funeral 
Exceto o merda do Nocivo Shomon 
O resto nem é nada pessoal 
Contratantes respeitem meu grande time 
Pois o crime compôs cada vírgula 
Cês' só vão perceber que num é filme o time 
Quando a gente quebrar uma clavícula 
Ainda bem que não sou o Don Cesão, irmão 
Nem nunca invejei o flow do Nog 
Meus irmãos querem ser o que são 
E não existe nada que os irmãos não podem 
O dobro do que Dalsin fez 
Chinaski já fez, mais de uma vez 
Chover no deserto, só aceito o trono 
Ou abre espaço ou vai abrir o reto 
Ret arrotou, Don L matou 
A vida mostrou que existe um só caminho 
Nordeste no topo, do topo, do topo 
Fazendo dinheiro e viajando o Brasil! 
(…) 
 
(Baco Exu o Blues) 
(…)  
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Diretamente de Salvador 
Tacando crack no ventilador 
Exu do blues não é Kendrick, control 
Assumo o controle seu rap remoto 
Vim pra plantar a desgraça, não pra tirar foto 
Meu rap é pipoca num é bloco 
(…) 
Fazer o Sudeste falar mais meu nome do que Dalsin fala Chefe, primo 
Vai se foder para lá ou apenas se foder 
Esses Mc são tudo favela gourmet 
(...) 

  

O lançamento de Sulicídio foi uma iniciativa dos rappers nordestinos Diomedes 

Chinaski (PE) e Baco Exu do Blues (BA) para  reivindicar um lugar no  mercado do rap 

nacional. Em   um   contexto   de   centralização   do   rap   nacional. O desenvolvimento do 

rap como gênero musical no Brasil esteve centralizado no eixo Rio de Janeiro - São Paulo. 

Essa centralização passou a ser aceita e normalizada pelos consumidores e demais 

envolvidos na construção da cena nacional (como os empresários, canais do youtube, sites 

especializados, etc).. No decorrer das três décadas do hiphop brasileiro esse monopólio do 

mercado do rap permaneceu  dominado pelos artistas do Sudeste, apesar dos esforços de 

jovens rappers de todo o Brasil que também almejavam adentrar na “cena do rap 

nacional”.   Nomes como Costa a Costa (CE); DaGanja (Ba); apesar da qualidade da 

produção musical e do empenho de mais de 10 anos lutando na cena não conseguiram a 

visibilidade de outros MCs do sudeste.  

Cientes de toda essa problemática,  a motivação inicial foi a insatisfação MCs 

nordestinos com os contratantes dos grandes eventos de rap da região, que investiam 

apenas em contratar artistas de fora como atrações principais (predominantemente do 

Sudeste) e frequentemente deixavam os rappers da região escanteados ou em segundo 

plano.   

O “golpe de marketing”, como alguns julgaram, para além de “causar a discórdia” 

na cena do gênero no país, conseguiu atrair os holofotes da indústria do rap brasileiro para 

os MCs do nordeste.  Pouco tempo após o lançamento os dois MCs já recebiam convites 

para entrevistas a alguns sites e canais consagrados do youtube (como Rap box e RapTV, 

por exemplo). A repercussão da música  rendeu muito mais do que apenas polêmicas. O 

debate aberto pela “treta” evidenciou a desigualdade regional presente no mercado do 

rap. Nas entrevistas, Diomedes Chinaski e Baco Exu do Blues explicaram um pouco sobre as 

motivações da música:   
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“Vamos imaginar que o rap nacional é um mercado e tem várias lojas. A gente só 

queria botar a barraca da gente, só isso. E eu acho que agora a gente botou. Pronto, só 

isso. Simples! (...) E é isso, a gente só queria trabalhar e colocar nossa mini lojinha no 

mercado do rap nacional” (Entrevista com Diomedes Chinaski)151  

Retomando a discussão inicial podemos pensar esse conflito entre os rappers do 

Nordeste X MCs do eixo RJ-SP como uma nova forma de tematizar as tensões mo interior 

do rap nacional. Como podemos observar na letra da música essa tensão se torna cada vez 

mais explícita. Diomedes e Baco não pouparam tinta para atacar frontalmente nomes que 

no momento apareciam como expoentes da nova geração. Eles são citados direta e 

indiretamente na diss.  

De acordo com Chinaski: “Eu tenho história de vida e disposição pra mudar essa 

história de vida pra melhor e se são esses rappers que estão no “game”, viraram alvos de 

uma disputa lírica. Os rappers citados não são o centro das atenções nessa música”.  

https://web.archive.org/web/20170105182305/http://www.rapnacionaldownload.

com.br/37672/o-sulicidio/  

Um dos argumentos utilizados para criticar a faixa foi a afirmação de que a musica 

não era benefica para o movimento hiphop pois pragava a desunião e o conflito ao invés da 

união e da da solidariedade entre os MCs. 

 

“É muito fácil crucificar a gente, culpar a gente como: “ah, vocês desgraçaram o 
rap nacional”. Será que a gente é tão grande assim? Eu não acho que a gente seja 
tão grande a esse nível. Quer dizer que a gente é muito grande quando é 
negativamente, quando é positivamente a gente não é grande. (...) “ah, os caras 
acabaram com a união, fechou as portas”. Que portas a gente fechou? Não 
conheço essas portas. “ah, o rap é união”, que união? Qual? Onde?” (Diomedes 
Chinaski, 2016)

152
 

 

Após o lançamento da música e a amplitude de sua repercussão, alguns rappers do 

Sudeste se manifestaram e lançaram diss de resposta à Sulicídio. Algumas das respostas 

mais conhecidas foram do rapper Nocivo Shomon, “Disscarrego” e a do grupo Costa Gold, 

intitulada “SulTáVivo”, ambos de São Paulo.   

                                                      
151

 Rap Box. Ep. 110 - Diomedes Chinaski - Trocando ideia. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=X5ISR0iPaPo&t=542s  .Acesso em 10 Out 2019 . 
152

 Disponível em https://revistatrip.uol.com.br/trip/don-l-baco-exu-do-blues-e-o-que-esta-por-tras-da-cena-
de-rap-nordestina  

https://web.archive.org/web/20170105182305/http:/www.rapnacionaldownload.com.br/37672/o-sulicidio/
https://web.archive.org/web/20170105182305/http:/www.rapnacionaldownload.com.br/37672/o-sulicidio/
https://www.youtube.com/watch?v=X5ISR0iPaPo&t=542s
https://revistatrip.uol.com.br/trip/don-l-baco-exu-do-blues-e-o-que-esta-por-tras-da-cena-de-rap-nordestina
https://revistatrip.uol.com.br/trip/don-l-baco-exu-do-blues-e-o-que-esta-por-tras-da-cena-de-rap-nordestina
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O canal  rap Box lançou em seu canal no YouTube uma cypher que estendeu e 

elevou o diálogo. Intitulada de “Expurgo”, a música contou com os rappers Baco Exu do 

Blues, Diomedes Chinaski, RAPadura e Nissin, (integrante do grupo carioca Oriente), e 

permitiu que os autores de Sulicídio lançassem luz à várias discussões abertas a partir das 

polêmicas,  

 

“De um lado um público jovem/ maldita massa despolitizada/ As vezes uns tão 
radical, mas base teórica nada/ Nunca invejei ninguém, na verdade ataquei a 
estrutura/ Uma grande manobra arriscada/ como Bukowski em literatura/ 
Chinaski, o aprendiz, filho de Lula, não de Ulstra/ Fui infeliz atacando Mc's? Não! 
questionei a indústria”. 

 

Nesse verso Chinaski sintetiza a razão de ser do questionamento trazido pela 

música: não se trata de um ataque gratuito aos MCs que estão com seu nome “bombando 

na cena”, mas uma critica a estrutura de poder que da suporte a circulação do rap no pais. 

Ao ser questionado no programa rap Box, Chinaski afirma “Eu não estaria aqui se não fosse 

Sulicidio” o entrevistador (um dos agentes envolvidos nessa centralização) disse que já 

estava pensando em chamá-lo ao programa. Diomedes em tom de ironia brinca, quantos 

anos eu ia esperar?153 

  

Machocídio: o grito das mulheres da nova geração 

Outro tema polêmico no universo do hip hop é o machismo. Os rappers têm 

recebido muitas críticas relacionadas ao modo como as mulheres são retratadas no 

conteúdo das letras. A música mulheres vulgares, do álbum Raio X Brasil do Racionais MCs, 

foi fortemente criticada no início da década de 1990. Duas décadas depois Emicida se 

envolveu em uma polêmica com algumas MCs e coletivos feministas em virtude do 

conteúdo da música Trepadeira, do álbum O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. 

Ativistas consideraram que a canção incita à violência contra as mulheres. 

Nos últimos anos, MCs como Lurdes da Luz, Karol Conka, Flora Matos, Lívia Cruz, 

vêm abrindo o caminho para o enfrentamento do machismo e ocupando espaço no mundo 

                                                      
153

 Uma pesquisa mais detalhada estudo de todos os artistas do rap box Quantos são do sudeste? Do 
Nordeste ? Apenas Don L, ex-integrante do grupo cearense Costa a Costa. Após a ida de Baco e Chinaski 
outros MCs do Nordeste apareceram no programa como o grupo alagoano NSC 
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do rap. Atualmente uma nova geração de MCs tem pautado o empoderamento feminino 

com muita força e audácia. Um bom exemplo dessa nova safra de MCs feministas é a 

música Machocídio de Issa Paz, Sara Donato, Luana Hansen e Souto MC respondem ao 

machismo e aos machistas do rap, dessa vez em formato de cypher154.  

 

(Issa Paz) 
 
Esse som foi dedicado pras mina que então “seja pesado” 
To cansada de ouvir som meloso pra nois ser dedicado 
Onde tá escrito que mina só curte love song? 
Pra ser sincera suas rima é tão ruim quanto seu grau de melação 
(…) 
 
(Luana Hansen) 
 
O nosso time tá formado pronta pra mudar o jogo 
As que bate de frente contra os que baba ovo 
Se afoga no seu ego, óh estúpido machista! 
Agora é só rajada dessas mina terrorista 
Admita que tá bolado, afinal cê já deu brecha 
Quando escolheu os macho pra tocar na sua festa 
Me ensinando o que eu já sei, manipulando as ideias 
Oprimindo as companheiras com seus macho de platéia 
Diminuindo a autoestima numa tortura psicológica 
A culpa é da vítima quase que de uma forma lógica 
E por isso que tá em choque se tremendo seu cusão 
Tanta faixa no CD pra nois só coube o refrão 
Essa é pra você, óh rei da virilidade! 
Que julgou o ser mulher, um ser de incapacidade 
Que estupra, mata e enlouquece todo dia 
E faz da minha buceta o seu troféu pra hierarquia 
Eu sou a puta, a trepadeira, a vadia 
Eu já tava lá enquanto você se escondia 
Traficando informação, entre as claps e as tracks 
Quem andou com a Dina Di não paga pau pra verme 
Prepotentes, arrogantes, totalmente sem noção 
Agora é só porrada que é pra ter educação 
E quem sabe, Zé Ruela, você vai entender 
Quem nasce na favela é diferente de você 
(...) 
Sem massagem, sem desculpa, assume o que você diz 
No estúdio o peito cheio, na rua se contradiz 
Não assume sua postura, não sustenta não condiz 
Nessas linha tem projétil pros seus projeto de diss 
É o bonde das bicha,braba, brasa, bruxa, bruta 

                                                      
154

 Tipo de música feita a partir da parceria entre MCs, geralmente com produção de videoclipe. Fenômeno 
de grande relevância para a geração pós nova escola, que explodiu rapidamente no rap nacional e se 
expandiu graças à Internet. 
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Pra calar os Conte Lopes com as track mais suja 
É o corte nos Costa Lock que não respeita a luta 
As puta que cê espancou, hoje te mata e te sepulta 
(...) 
Eu vou ser franca eu não preciso de consentimento 
Até porque fiscal de foda não é um dos cinco elementos 
Te falta conhecimento e eu tenho na minha lista 
Dois tipo de MC, os misógino e os machista 
(…) 
Foda, quer falar das mina em categoria 
Moda, branco e boy não entende de minoria 
Tática de silenciamento, desmerecimento da luta 
Não vive disso 1%, não respeita e nem escuta 
Quer falar de conduta querendo imposição 
Nem faz as mina gozar, e quando faz é obrigação 
(…) 
Então aguenta, Respeita tio, no bagulho 
Que as mina é organizada e veio fazer barulho 
Minhas amigas fala mal, e elas tem sabedoria 
Seu camarim lotado também fede a hipocrisia 

   

A história da presença das mulheres no hiphop brasileiro não é recente. A MC 

Sherilaynne aparece na primeira gravação do gênero em 1989, ano dos primeiros registros 

fonográficos do rap no Brasil. Na década de 1990, Sharylaine, Rúbia (do grupo RPW) 

criaram as “Minas da Rima”, proposta que visava a união, valorização e respeito das 

mulheres rappers. Trabalhos como o de Matsunaga (2006) mapearam atuação das 

mulheres na primeira geração do hiphop e apontam que a crítica elaborada pelas mulheres 

ao machismo predominante no mundo do rap não é recente.  Desde os tempos de Dina 

Dee e Negra Lee a temática do empoderamento feminino levava as MCs a necessariamente 

confrontar o machismo imperante no cenário do rap. Pouca visibilidade, silenciamento, 

denúncia de episódios de violência contra a mulher, eram temas frequentes em suas 

composições. Conforme observa As hip hoppers descobrem nesse movimento, mesmo  

que  majoritariamente  masculino,  uma  “brecha”  para  as  mulheres  e  sua  pauta  

política,  interessadas  em  utilizar  o  aspecto  de protesto do movimento como um 

instrumento capaz de contestar as convenções de gênero. 

Na nova geração essa crítica feminista aparece de forma mais direta, fruto do 

engajamento e da movimentação das mulheres nos últimos anos no Brasil. As MCs da nova 

geração já vivem em uma sociedade onde as questões do femininismo estão postas com 

maior intensidade do que as mulheres da primeira geração  do rap no Brasil. O próprio 
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cenário do rap, apesar de ainda ser hegemonicamente ocupado por homens, já abre um 

espaço maior para o questionamento das desigualdades de gênero e o machismo no 

interior do hiphop.  No prefácio a obra hiphop Feminista? “Se  há  uma  renovação  do  

movimento Hip-hop atual, essa vem se dando em função das posturas, posicionamentos  e  

produção  artístico-cultural  dessas  mulheres  no  Movimento. (…)  São essas mulheres que 

retomam e renovam a discussão que fortalece o movimento Hip-hop como espaço de luta 

e contestação” p.  

A critica feminista ao machismo presente nas letras de rap fez com que alguns 

grupos e MCs realizassem uma autocritica e questionassem parte do seu repertório que 

reproduzia o machismo. Criolo ao regravar em 2017 seu primeiro álbum Ainda ha tempo. 

Alterou o trecho de uma musica de usava a expressão “traveco” de forma pejorativa. Da 

mesma forma, o grupo Racionais MCs ha algum tempo vem evitando cantar em shows 

musicas que eram criticadas pelo teor machista e misógino.  

O rap combativo e feminista que Paz já havia trazido no álbum “A Arte da 

Refutação”, de 2015155, se uniu às rimas de Sara Donato, rapper e militante da Frente 

Nacional Mulheres no Hip Hop, Luana Hansen, MC, DJ e ativista LGBT, pioneira em trazer a 

pauta da mulher lésbica para o rap. Machismo. 

Entrando mais diretamente na análise da letra, percebemos nas entrelinhas uma 

série de críticas a alguns MCs que estão em evidência. A astúcia da crítica é a utilização de 

trechos de músicas dos “adversários” e utilizar de forma crítica. Por exemplo “Eu sou a 

puta, a trepadeira a vadia “, referência a música trepadeira de Emicida.  

Machocídio levanta uma importante questão no interior dos discursos sobre o rap? 

Qual o lugar de fala dos MCs da nova escola?  

O “lugar de fala” é um conceito que vem sendo bastante utilizado pelos 

movimentos feministas, negros ou LGBT . O conceito representa a busca  para que as vozes 

das minorias sejam protagonistas de suas próprias lutas156. A origem do termo do “lugar de 

                                                      

155 
Ver a matéria: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/02/10-lan%C3%A7amentos-que-

deixaram-o-rap-menos-machista 
156

 Uma das críticas ao uso ampliado do termo  “lugar de fala”  é que ele pode restringir o debate 
democrático. Exemplo: um homem não ser autorizado a  falar sobre o feminismo, ou uma pessoa branca não 
poder falar sobre negritude.   Para autores como Vladmir Safatle a maneira como o conceito é aplicado no 
debate hoje é muitas vezes superficial e incompleta, o que pode levar a equívocos em sua aplicação.  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/02/10-lançamentos-que-deixaram-o-rap-menos-machista
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/02/10-lançamentos-que-deixaram-o-rap-menos-machista
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fala” não é precisa. Em geral, pesquisadores apontam que suas raízes estão no debate 

feminista americano, por volta dos anos 1980. Pablo Ortellado aponta que as raízes 

teóricas do conceito de  “lugar de fala” estão  no ensaio “Pode o subalterno falar?”, da 

pensadora  indiana Gayatri Spivak. 

Machocídio é uma amostra de como as MCs estão batalhando pela conquista de 

uma maior visibilidade social a partir de uma perspectiva que denuncia a desvalorização de 

suas experiências e produções musicais. Ao atacar os MCs da nova geração ela estão 

reivindicando o seu lugar de fala. 

Na letra Sara Donato afirma: “Dois tipos de MC: os misógino e os machista”. Para 

entender essa afirmação forte e polêmica precisamos ter em mente a crítica a 

masculinidade tóxica presente no rap. De acordo com Bourdieu (1990), em A dominação 

masculina, a ordem social estabelece uma divisão do que é masculino e o que é feminino.  

Dentro  desse quadro,  os  lugares  públicos estariam  reservados aos homens  e  os  lugares  

privados  reservados  as  mulheres.  Levando  esse  argumento para a  discussão  sobre as 

questões de gênero  no  hip  hop,  podemos afirmar que o fato do movimento se 

caracterizar como uma cultura de rua, limitou a presença das mulheres no 

desenvolvimento desse estilo musical. 

O desenvolvimento do rap como gênero musical esteve geralmente associado a 

uma certa postura de masculinidade. Ver Santos (2017) Essa construção do rap 

masculinizado tem uma marca forte no gangsta rap norte americano e influenciou o modo 

como esse estilo musical se expandiu por todo o mundo. De acordo com Osmundo  Pinho :  

“Rituais  de masculinidade  têm  sido  descritos,  por  outro  lado,  como  demonstrações  

de  força, engendrando certa  retórica  de  violência  e  autodeterminação  que  coloca  o  

homem  no centro das representações de poder e dominação. (PINHO 2005, p. 138).  

A música ataca em várias frentes, mobilizando diversos marcadores de classe de 

maneira a deslegitimar os MCs da moda. “Quem nasceu na favela é diferente de você”. Boy 

de condomínio bate panela e fala asneira, num tour pela quebrada só conhece as 

biqueira157” 

 

                                                      
157

 Ponto de venda de drogas. 
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Identidades e diferenças no rap brasileiro pós 2013 

A passagem para o seculo XXI trouxe novos contornos a sociedade brasileira e essas 

marcas não demoraram a se apresentar na produção musical do rap brasileiro.  A partir de 

2010 surge uma  nova geração de rappers no Brasil, jovens que compartilham novas 

experiencias de mundo e novos repertórios musicais e referências políticas. Acredito que é 

justamente nesses últimos 10 anos que o hiphop assiste passagem de um tipo de 

identidade política mais generalista, pautada na ideia de uma “republica dos manos” para 

uma fase de fragmentação identitária, marcada pelo surgimento de diferenças, de classe, 

raça e de gênero. Com isso que não estou querendo argumentar que o rap da velha escola 

era um a espécie de monolito linear sem espaços para diferenças. A questão é que essas 

diferenças não eram tão explícitas e estavam sempre submetidas a um tipo de identidade 

mais englobante, a do “sujeito periférico”, o que colocava o rap como “a voz das periferias” 

e “a trilha sonora do gueto”. Conforme assinalou Maria Rita Kell ao escrever sobre os 

Racionais MCs nos anos 1990: “O pronome principal de tratamento entre eles, mano, 

enfatiza essa necessidade de estabelecimento de horizontalidade, fundada em uma 

horizontalidade comum”.   

Nesse sentido, vale a pena registrar o depoimento de Mano Brown, líder dos 

Racionais MCs, ao jornal Le Monde Diplomatique.  

 

“Era  prioridade de todos, lutar pela raça e tal, pela quebrada. Era uma bandeira 
única. Entendeu? Vovê não podia ter nem discussão pra outras coisas pra não 
dividir. Anadeira era essa: periferia. Depois nós debate outras ideia, quem é 
corintiano, quem é palmeirense, quem é santistas, quem é de Touro, quem é de 
Áries.  morou? Depois nós debate, porque o momento é esse. Tem um genocídio 
acontecendo”. (Entrevista Mano Brown)

158
 

 

Quais os fatores que contribuíram para essa fragmentação no campo das 

identidades do rap? 

Uma das possíveis respostas para tentar entender essas mudanças é uma reflexão 

sobre as mudanças políticas ocorridas no Brasil pós 2013 e a ascensão das pautas 

identitárias. Uma pergunta interessante a ser feita é: qual a relação entre a ascensão das 

disputas internas no rap com o avanço dos movimentos identitários nos últimos anos no 

                                                      
158

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=gMT9cXizDYQ&t=23s. 
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Brasil? Nossa sugestão é que o aumento do número de diss no rap nacional se dá 

exatamente no momento em que as lutas identitárias assumiram uma centralidade no 

campo politico brasileiro. Esse terreno ampliou as referências políticas da nova geração de 

MCs trazendo para o debate público  

Nas duas músicas analisadas  vemos ser operadas estratégias de combate a um 

determinado campo de poder: o poder concentrado da indústria do rap no Sudeste, em 

Sulicídio; o poder masculino na musica Machocídio. 

Nas duas composições os/as MCs mobilizam suas rimas para procurar identificar 

formas de poder e combatê-las. Os ataques líricos nesse sentido são performances que 

jogam o tempo todo com identidades politicas, encenando no campo musical conflitos 

reais que atravessam a sociedade brasileira. Assistimos no Brasil dos últimos anos um 

debate público cada vez mais polarizado, (direita-esquerda; Nordeste-Sudeste). 

Nesse contexto, as músicas analisadas podem ser lidas como registros de uma nova 

fase do rap nacional, marcada pela afirmação das diferenças. Nossa sugestão é que esse 

gesto não registra o fim da união do movimento hiphop como alardeiam os mais 

alarmistas. Pelo contrário podemos pensar nas disputas liricas como espaços onde se busca 

“afirmar a diferença para produzir a igualdade”.  

Como afirma a pensadora Jon Scott “é falsa a dijuntiva entre igualdade e diferença”, 

pois “o oposto da igualdade é a desigualdade – que leva a discriminação – e por isso não 

seria preciso escolher entre isso ou aqueli, mas pensar que não se deve abandonar o 

direito a diferença, nem o direito a igualdade”. Carla Rodrigues: pelo direito a indiferença. 

Revista de Estudos Feministas 

Ou seja, ao invés de fragilizar a união entre os Mcs do Brasil, a demarcação das 

identidades políticas serve ampliar os debates no mundo do rap e chamar a atenção para o 

fato de que a “república dos manos” invisibilizou durante anos a presença de mulheres e 

de MCs de outras regiões fora do Sudeste.  

 

Identidades em conflitos 

Diante da ascensão dos conflitos internos no campo musical é correto afirmar que 

vivemos atualmente uma crise de identidade no rap nacional?  

O  crítico  cultural  Kobena  Mercer, observa  que  “A  identidade  somente  se torna  

uma  questão  quando  está  em  crise,  quando  algo  que  se  supõe  como  fixo, coerente  
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e estável  é  deslocado  pela  experiência  da  dúvida  e  da  incerteza” (MERCER apud HALL, 

2011, p.9). 

Acredito que seja exatamente isso que estamos assistindo no cenário da geração 

pós-nova escola. A ideia de identidade periférica, que encarnava um sujeito coletivo 

englobante, estve ligada com a associação do rap como a trilha sonora do gueto. No 

hiphop doas anos 1990-2000, os grupos e MCs pautavam a ideia de que “periferia é 

periferia em qualquer lugar”. Isso serviu como uma espécie de sutura que costurava as 

diferenças em torno de uma identidade comum. 

Atualmente, em  todo  o país, o cenário do rap se apresenta cada vez mais 

diversificado. Surgem  novas  identidades  que  transitam  em  diferentes posições, que 

negociam recursos com diferentes posturas políticas e que se tornam produtos desses 

cruzamentos e misturas culturais cada vez mais comuns.  

As   disputas   pelas   identidades   no hiphop envolvem   disputas   maiores   que   

dizem respeito ao acesso aos recursos de produção e circulação materiais  e  simbólicos  da  

música. Conforme observa Woodward: “As identidades em conflito estão localizadas no 

interior de mudanças sociais, políticas e econômicas, mudanças para as quais elas 

contribuem” (WOODWARD, 2014, p.25). 

Minha sugestão é que a partir do momento em que a fixação de certas identidades 

vai entrando em colapso novas identidades vão sendo forjadas por meio da luta ou da 

contestação política. “E questionar a identidade e a diferença significa nessa conjuntura 

questionar todos os sistemas de representação que dão sustentação à hegemonia cultural 

que tolhe a cada dia os diferentes. Neste sentido, o rap torna-se um recurso para 

reconhecer o diferente e executar as tensões das diferenças. (SANTOS, 2019, p. 170). 

No rap da geração pós Sulicídio, as disputas em torno das identidades ultrapassam 

o campo apenas de representações subjetivas e passam a alavancar  debates  políticos. 
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BATALHA DO COLISEU: JUVENTUDES, RESISTÊNCIAS E SOCIABILIDADES 
 

Gabriele Costa da Silva159 
Yuri Freire de Almeida160 

 
Resumo 
A Batalha do Coliseu é uma batalha de rap que acontece nas dependências da UFRN. Idealizada por um grupo 
de jovens, em sua maioria universitários, oriundos da periferia, teve como intenção a ressignificação de um 
anfiteatro da universidade, apelidado de “Coliseu”. Esta pesquisa objetiva compreender as dinâmicas de 
sociabilidade e conflito que constroem a batalha em questão, tendo em vista o ambiente em que ela se 
insere, afinal, a batalha se realiza em um contexto díspar daquele em que comumente ocorrem as batalhas, 
isto é, as periferias. No plano metodológico, as informações aqui analisadas foram colhidas via observação 
direta e observação participante, além de conversas informais e entrevistas. Pôde-se verificar que o ambiente 
universitário tem tido uma grande influência em modelar o discurso dos rimadores, que produzem cada vez 
mais conteúdo entendido como politizado – de forma tal que esse modo de produzir discurso tem 
transcendido a Batalha do Coliseu e se espraiado para outras batalhas da cidade, que possuem, 
majoritariamente, um discurso de cunho satírico. A batalha em contexto universitário promove uma inserção 
de jovens não universitários e de periferia no campus, de modo a gerar ressignificação do espaço acadêmico. 
Conclui-se que a Batalha do Coliseu surge como um instrumento de atração e popularização da universidade 
pública, que tem acolhido – não sem certo conflito – a construção desse evento produzido por jovens 
rimadores em resistência contínua e constante. 
  
Palavras-chave: Juventudes; Batalha de rap; Antropologia social.  

 

Introdução 

O seguinte relato etnográfico tem como campo a ser explorado em pesquisa, a 

Batalha do Coliseu: uma batalha de rap que ocorre toda terça-feira, às 19h00, em um 

anfiteatro do Setor II da UFRN (campus Natal) conhecido pela comunidade como “Coliseu”. 

O Coliseu, apesar do apelido megalomaníaco, não é tão grande, e não deve caber mais do 

que 200 ou 300 pessoas. 

Os temas específicos selecionados para descrição e discussão na Batalha do Coliseu 

foram as dinâmicas de sociabilidade e conflitos que circulam e constroem a batalha em 

questão, não nos restringindo aos mc’s, mas observando o evento como um todo, 

contemplando, também, o público, que atua como agente ativo da construção da situação 

social dada, bem como a instituição universitária e seus trâmites burocráticos. Assim 

sendo, o presente relato etnográfico não será descrito de forma linear, mas sim em seções: 

cada seção abrangerá uma ramificação específica do tema geral. 

                                                      
159

 Estudante da graduação em Ciências Sociais (UFRN). 
160

 Estudante da graduação em Ciências Sociais (UFRN). 
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Quanto ao campo, o acesso (ou a inserção) a ele se deu antes mesmo de surgir o 

insight para essa pesquisa. Uma das autoras do presente trabalho – Gabriele – já 

frequentava a Batalha do Coliseu. Assim sendo, já havia certo grau de familiaridade com o 

campo e com alguns indivíduos que o frequentam. Estando uma das pesquisadoras em 

contato com a Batalha do Coliseu desde seu surgimento, e não apenas no período em que 

a pesquisa foi desenvolvida, foi possível adotarmos um olhar comparativo no que tange ao 

desenvolvimento e às mudanças que ocorreram nesse evento até os dias presentes. O 

outro autor do trabalho, Yuri, além de estudar no mesmo setor em que a batalha acontece, 

já havia frequentado a batalha algumas poucas vezes, o que também implica certo grau de 

familiaridade com o campo. Tomando esses fatores como base, é importante dizer que 

encontramos poucas dificuldades em campo. 

O interesse em etnografar a Batalha do Coliseu surgiu devido ao contraste que 

notamos entre esse tipo evento e o universo acadêmico. As batalhas de rap têm suas 

origens nas classes populares. Elas são o meio de expressão de jovens da periferia contra 

“o sistema”, contra a desigualdade social. Por outro lado, as universidades federais são, 

ainda, ambientes elitizados, aos quais apenas uma pequena parcela da população pobre – 

e negra – do Brasil tem acesso. Assim sendo, acreditamos que a interação/integração 

desses dois universos, outrora opostos, sinaliza a popularização da universidade. A chegada 

da Batalha do Coliseu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte talvez seja uma 

evidência do sucesso de políticas de inclusão social, tais quais as cotas raciais e de classe.  

No que diz respeito à metodologia, adotamos a observação participante. Para tal, 

foi preciso, como diz Roberto da Matta (1978), vestir a capa do antropólogo e “aprender a 

realizar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas seguintes fórmulas: (a) 

transformar o exótico no familiar e/ou (b) transformar o familiar em exótico.” Em diversos 

momentos da pesquisa tivemos de fazer esses movimentos de afastamento e aproximação. 

Isso porque, na medida em que somos relativamente familiarizados com o campo, temos 

pouco conhecimento sobre a cultura de batalhas de rap, e, ainda, interagimos com sujeitos 

que vivem realidades diferentes das nossas. Além da observação participante, 

entrevistamos três componentes da equipe organizadora da batalha: Caféína, estudante de 

História na UFRN; Huorge, trabalhador; e Gabi Botelho, estudante de Letras – Português 

também na UFRN. 

Configurações da batalha  
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A Batalha do Coliseu surge quando um grupo de amigos, que fazia uso recreativo do 

hoje denominado Coliseu, resolve ressignificar e dar vida aquele espaço que consideravam 

estar abandonado. Cafeína (ou Café), como é chamado um dos apresentadores e 

organizadores da batalha, nos relata em entrevista: 

 
Véio, a gente vinha aqui fumar maconha, e, tipo… eu via que só tinha a gente 
fumando maconha e arriando lombra e bebendo, e, tipo… esse espaço aqui ele é 
um espaço que tava abandonado, ai eu pensei que, tipo… uma batalha seria legal 
porque ia movimentar muito esse espaço aqui que tá abandonado fuderoso! 

 
 

A partir desse lapso do Caféína, toda uma rede de contatos foi acionada para 

impulsionar o projeto da Batalha do Coliseu. No começo eram apenas ele e mais um amigo, 

depois outras pessoas foram se somando à equipe. Atualmente, eles são em torno de oito 

pessoas, cada uma contribui com o que pode: há quem cursa Direito e auxilia a batalha do 

Coliseu nos trâmites burocráticos; há quem cursa audiovisual e fica responsável por editar 

os vídeos que são produzidos por outras pessoas da equipe no evento; e, ainda, há quem 

dialogue diretamente com as instituições burocráticas, tais quais o Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA) e a Reitoria da Universidade. 

Contudo, é importante, todavia, explicitar em que consistem tais “batalhas”. Uma 

batalha de rap, ou batalha de mc’s161, é um evento, na forma de torneio, em que pessoas 

se reúnem para assistir e disputar rimas162, quase sempre dois por vez. Em situações 

extraordinárias, contudo, podem ocorrer um double three163 – situação na qual três mc’s 

batalham uns contra os outros. Antes de as disputas começarem de fato, os mc’s devem 

apresentar-se ao mediador para se inscreverem. As inscrições são feitas na hora e no local. 

“Inscrever-se” é simplesmente dar o nome a uma pessoa da organização com um caderno, 

que montará as chaves por meio de sorteios. 

As rinhas – linguagem nativa que denomina as disputas – se dão em um esquema 

de alternância de turnos e em uma dinâmica de ataque ao adversário. O público, ao redor, 

acompanha e tem direito a voto. Em edições especiais da batalha, que contam com uma 

                                                      
161

 “Mc” quer dizer “mestre de cerimônia”. Na acepção atual é aquele que rima em forma de rap. 
162

 Embora, como será visto adiante, também sejam levadas em consideração, na rima, dicção e métrica. 
163

 Geralmente tem-se um double three quando o número de mc’s inscritos para a batalha é ímpar. 
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infraestrutura maior, além de atrações artísticos musicais, há a presença de jurados 

técnicos164. Especificidades e detalhes do processo serão descritos no decorrer do trabalho. 

A batalha, que, como já dito, possui esse nome pela dinâmica de confrontação 

entre os mc’s, opera como um torneio, em chaves de mata-mata: quem perde é eliminado; 

quem ganha, passa de fase e enfrenta o vencedor de outra disputa. O prêmio do vencedor 

depende do evento. Algumas vezes, uma camiseta; outras, espaço para cantar em um 

show; em outras ainda, apenas prestígio. Ademais, é importante ressaltar que existem 

diversas outras batalhas em Natal, além da do Coliseu, tais quais a Batalha da Esperança, a 

Batalha do Vinho, a Batalha do DED, a Batalha do C4 etc., cada uma com suas dinâmicas e 

especificidades próprias. 

Dito isto, é de suma relevância destacar que a Batalha do Coliseu pode acontecer 

em duas modalidades: há as batalhas extraordinárias e as batalhas ordinárias. Em virtude 

disso, a dinâmica de sociabilidade do evento, bem como sua infraestrutura, pode ser 

totalmente diferente de acordo com a modalidade de batalha que esteja acontecendo. O 

que denominamos no presente trabalho como “batalha extraordinária” é denominada 

pelos nativos como “Edição Especial da Batalha do Coliseu”. Nessas edições especiais, que 

ocorrem, mais ou menos, uma vez ao mês, o evento conta com atrações artístico musicais 

e com um bazar/brechó que é composto, majoritariamente, pela comunidade acadêmica 

do setor de aulas II. Além disso, como já mencionado, a infraestrutura – som, iluminação 

etc. –do evento é bem maior que a usual, e, geralmente, é disponibilizada pelo DCE ou por 

alguma entidade estudantil. Há, também, um volume maior de público nas batalhas 

extraordinárias, o que costuma gerar conflitos que serão descritos com profundidade mais 

adiante. Já as batalhas ordinárias são aquelas que ocorrem comumente. Nelas, há a 

ausência de aparatos técnicos, exceto por um pequeno aparelho de som rouco, que é o 

responsável por reproduzir os beats que constituem a trilha sonora de fundo das batalhas. 

Por conseguinte, o público, que é menor nessas ocasiões, tem que prestar mais atenção, 

                                                      
164

 Nos últimos anos, a cena do rap natalense tem sido colocada em evidência, por conseguinte, há a 
profissionalização dos sujeitos que compõem as batalhas – que, notoriamente, são os mesmos sujeitos que 
constroem a cena. Desse modo, acreditamos que a presença de jurados nesses eventos, cada vez mais 
corriqueira, tem ligação direta com a profissionalização dos mc’s. 
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fazer menos barulho, para conseguir ouvir as rimas com clareza. A ausência de iluminação 

e de um microfone para os mc’s constroem uma experiência que destoa muito da 

experiência provocada pelas edições extraordinárias – ou especiais. 

 

O Público, a dinâmica e os significados 

Chegamos pela primeira vez em campo, como pesquisadores, no dia 09/04/2019, 

dia em que ocorria a edição extraordinária da batalha. O que primeiro chamou a atenção 

foi a quantidade inusual de pessoas no setor II. Havia muito mais gente do que geralmente 

há no espaço, especialmente na pracinha do setor (que fica bem próxima ao anfiteatro 

onde ocorre a batalha), onde ocorria um bazar. Além disso, notamos a presença de muitos 

rostos desconhecidos, ou seja, de pessoas que não eram nativas daquele espaço 

universitário. Tal questão, referente a pessoas de fora da universidade, parece ser algo 

central na compreensão do evento aqui abordado e será retomado com frequência.  

Na pracinha, composta fisicamente por bancos de madeira, mesinhas de cimento e 

por árvores, víamos grupos de pessoas sentadas expondo suas peças de roupa. Via-se 

também uma pessoa – que mais tarde descobriríamos ser um mc – se maquiando. Em seu 

rosto tomava forma uma composição no estilo Coringa, personagem dos HQ’s do Batman. 

Às 19h00 chegamos ao Coliseu, o anfiteatro em que ocorre a batalha. Já estava 

lotado e ocorria uma apresentação artística. A apresentação que ocorria quando chegamos 

era de um grupo musical que tocava uma canção lenta, algo como um mpb (por mais 

genérica que essa categoria possa ser). O grupo era composto por três homens. Um 

cantava e tocava violão, outro tocava percussão e outro, estranhamente, não fazia nada, a 

não ser dizer o nome das canções nos intervalos entre uma música e outra.  

À banda que se apresentava, o público reagia com indiferença e com certo repúdio. 

A maior parte das pessoas conversava entre si, ria, falava alto e se servia da apresentação 

apenas como som ambiente. Como o Coliseu é pequeno, eventuais barulhos vindos da 

arquibancada atrapalham o som que vem do palco, mas, mesmo assim, algumas pessoas 

gritavam e falavam muito alto, o que, de fato, atrapalhava o som da banda. Algumas 

pessoas gritavam, despudoradamente, para a banda parar de tocar, como se estivessem 

incomodadas com aquela apresentação. Esses supostos “incomodados” não eram poucos. 

Pelo que pudemos constatar, o que incomodava era que o gênero da música era muito 

distinto do que esperava o público – pois ocupava o Coliseu, hegemonicamente, por razões 
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óbvias, um público de rap. Quando a banda acabou, pôde-se ouvir da arquibancada um 

retumbante “FINALMENTE!”.  

Na sequência, tem início a performance da Patrícia – mulher trans, jovem, 

estudante de Teatro na UFRN – que canta uma canção autoral a capella, que homenageia o 

falecido cantor Cazuza. Para nossa surpresa, o público silencia e presta atenção na 

apresentação. Além disso, acompanham a canção com palmas. Após o fim da apresentação 

mencionada, inicia um show do rapper Svit, o artista que havíamos visto pintando o rosto. 

Notamos um fluxo intenso de pessoas, tanto chegando quanto deixando o espaço. Após a 

segunda canção, o público está bem disperso: falam alto, riem, gritam e até ocupam o 

palco para conversar. Mais uma vez, a apresentação serve apenas como som ambiente. 

Assim, nós começamos a perceber que o objetivo do público geral é menos 

prestigiar passivamente shows do que encontrar amigos, beber, fumar etc. No léxico 

nativo165, a expressão para esse tipo de usufruto da batalha é “rolezinho”166. A organização 

da batalha concorda que ainda há quem use muito esse ambiente para “rolezinho”, mas 

afirma que isso tem diminuído gradualmente. Outra questão relevante é que durante o 

show de rap que acompanhávamos, percebemos que o som estava baixo. As pessoas 

começaram a reclamar e a resposta que veio do palco, do próprio rapper que cantava, foi: 

“Mandaram abaixar”. Aqui nós pudemos notar uma das consequências de se fazer um 

evento musical nas dependências de uma universidade, mais precisamente em um setor de 

aulas. De tal modo, o evento está completamente submetido à função principal-oficial-

burocrática do setor, qual seja, a de ambiente de aulas tradicionais. A batalha, nesse 

contexto, faz um arranjo criativo do espaço universitário para possibilitar um encontro em 

que o ritmo e a poesia são celebrados, porém, de qualquer forma, encontra seus limites na 

oficialidade imposta pela administração burocrática do setor de aulas em questão. Vemos, 

assim, não um conflito – porque as partes, a organização da batalha e a administração do 

setor, se entendem e cooperam entre si –, mas é notável uma contradição, que, como 

vimos e veremos, se manifesta em pequenas limitações no evento.  

                                                      
165

 Por nativo, no presente trabalho, entende-se aqueles sujeitos letrados na cultura de batalhas de RAP e não 
especificamente os sujeitos que frequentam a Batalha do Coliseu. 
166

  Para auxiliar a compreensão, apliquemos a uma frase (real e que será retomada mais tarde): “Batalha não 
é rolezinho!”. 
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O que ocorre após o show de rap descrito é que um mediador – como que um 

apresentador da batalha – convida os mc’s para se inscreverem para batalhar, além de 

agradecer a uma entidade estudantil local (União Estadual dos Estudantes – UEE) pelo 

auxílio na organização. Após o recado do mediador, mais uma garota se apresenta. Recita 

um poema autoral sobre violência na periferia. O cheiro no ambiente fica mais forte: 

fumaça, urina, tabaco, maconha... O público está focado no texto recitado. Quem fala alto, 

atrapalhando a execução do texto, é chamado atenção pela própria plateia que, desta vez, 

exige silêncio e respeito com a artista. Quando a moça termina, os jurados assumem o 

microfone enumeram algumas regras sobre a batalha em si, ou seja, o duelo rimado dos 

mc’s. É vetado discurso de ódio, bem como xingamentos em geral, além de qualquer tipo 

de toque físico desrespeitoso ao mc adversário. Cada mc pode cometer apenas três 

infrações, se esse número for ultrapassado ele perde o round O jurado diz: “Pense duas 

vezes antes de mandar alguém ir tomar no cu”. Ele continua e abre uma exceção: “a não 

ser que seja o Bolsonaro”. Nessa frase, fica evidente o teor axiológico e político que a 

batalha assume em seu discurso167, atualizando a história do hip-hop mundial, que, desde 

sua origem, se apresenta como linguagem política de contestação de qualquer tipo de 

ordem de exclusão – especialmente racial.  

Continuando a descrição das regras, quando um round de um duelo, isto é, de uma 

rinha, acaba, o mediador pede o voto dos jurados (naquele dia eram dois), que apenas 

indicam o vencedor da rodada. Em seguida, o mediador pede o voto do público. Quem 

gostou de “A” faz barulho; depois, quem preferiu “B” faz barulho. Se não ficar claro quem 

recebeu mais “barulho”, o mediador pede para o público repetir. Se, ainda assim, não ficar 

claro, o público vota novamente levantando as mãos e é efetuada uma contagem. 

Ademais, os duelos/rinhas possuem dois rounds. Havendo empate, há um terceiro. É 

interessante notar como determinadas práticas, gestos, comportamentos e falas 

caracterizam e constituem os lugares. Na batalha, por exemplo, bater palmas é algo 

extremamente incomum, ao contrário de outros tipos de eventos. Na batalha de rap, as 

palmas são substituídas por um barulho feito pela plateia que soa como um “uôoow”. 

                                                      
167

 Fazemos essa generalização por via de metonímia (assumindo que o jurado fala por toda a batalha) 
porque não há contestação a essa orientação discursiva. Se houver, ela é minoritária e/ou subjetiva.    
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O que há de mais interessante nesse sistema de votação é que nem sempre os 

jurados técnicos e o público estão alinhados quanto suas opiniões. Isso porque os jurados 

são, geralmente, sujeitos vindos da periferia, que estão diretamente inseridos da cena do 

rap e julgam o round levando em conta critérios outros que não o da plateia. A plateia, 

composta majoritariamente por universitários, está mais preocupada com a mensagem 

dita na rima. Quando um mc fala alguma coisa considerada como ofensiva a algum grupo 

socialmente marginalizado ele é rechaçado pela plateia, o que não é comum nas batalhas 

que acontecem fora da universidade. Huorge, que, assim como Café, apresenta e organiza 

a batalha, diz sobre isso: 

É muito diferente (…) o público que cola aqui é 90% aluno. Então um aluno de 
ensino superior tem um conhecimento acima do de uma pessoa que, muitas 
vezes, não tem nem ensino médio, tá ligado!? O que muda é isso. Aqui tá rolando 
essa repressão porque, se um mc conversou merda, a galera aqui sabe que o 
ponto não é aquele, que tem que mudar... então tá rolando essa repressão. E lá 
fora o pessoal acha bonito. Se eu chegar lá e plá plá plá você me chamou de nêgo 
e tá tá tá eu vou e faço uma rima chamando você de gorda, a galera “AAAAA”, vai 
ao delírio. Aqui a galera vai ao delírio, mas pra lhe criticar. 

 

Ocorre também, algumas vezes, de o público eleger vencedor do round um mc com 

desempenho inferior ao do oponente baseando-se no carisma ou na reputação dele. 

Algumas vezes formam-se as chamadas “panelinhas”: um grupo de pessoas próximas a um 

mc que vão para votar exclusivamente nele, independentemente de seu desempenho ou 

do desempenho de seus adversários. Ou, ainda, um grupo de pessoas que “marca” 

determinado mc por ele ter feito algum “discurso de ódio” em alguma ocasião e, por isso, 

votam no seu oponente independente do desempenho dele. Há também, pudemos 

constatar, via diálogo e observação, aqueles que votam por critérios morais ou por 

simplesmente não gostarem pessoalmente de um mc. Em outras palavras, o público da 

batalha nem sempre se vale dos critérios “objetivos” recomendados pelos jurados em sua 

votação. Surge, então um conflito entre os agentes com poder de voto. Os jurados 

“técnicos” questionam a falta de objetividade nos critérios do público. Nessa primeira visita 

a campo, um jurado pegou o microfone e disse: “Gente, nós não estamos aqui pra julgar o 

carisma de ninguém”. Prosseguiu, publicizando os critérios: “Os critérios que julgamos são: 

flow, rima, métrica e dicção”. Além de ser um recado claro sobre como se deveria votar, 

também é um exercício pedagógico para aqueles que, assim como nós, ainda não são 

letrados na cultura das batalhas de mc. Nesse mesmo dia, também ouvimos de um jurado 
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um “Vamos votar com consciência!”. Pode-se dizer, de certa forma, que há nesse tipo de 

situação, um desequilíbrio de poder, porque são os jurados “técnicos” que portam o 

microfone, ou seja, somente eles têm a possibilidade da fala e, portanto, apenas seus 

critérios são enunciados e apresentados como verdade e dever ser. Por outro lado, as 

frações que compõem o público podem (e geralmente o fazem), a seu bel-prazer, ignorar o 

alvitre e permanecer votando como antes.  

As vezes posteriores que fomos a campo ocorreram todas em batalhas ordinárias. 

Ambiente em que, como já relatado anteriormente, o clima é bem mais amistoso. A 

primeira coisa que salta aos nossos olhos é o público reduzido se comparado à edição 

extraordinária. Devido ao número reduzido de indivíduos, fica mais fácil observar quem 

eles são, de onde eles vêm, quais suas impressões sobre uma batalha que ocorre dentro de 

uma comunidade universitária e os privilégios que isso acarreta, entre outras coisas.  

O público da Batalha do Coliseu vem mudando de forma contínua: a cada visita que 

fizemos notamos novos rostos assim como demos falta de alguns rostos já conhecidos. No 

início da batalha, em meados de junho de 2018, pode-se dizer que o perfil de público que 

frequentava a batalha era: homem, jovem e negro. Contudo, atualmente, é difícil traçar um 

perfil para esse público devido a fluidez dele. O que é possível constatar via observação é 

que, se no início o público era majoritariamente externo à UFRN, hoje em dia os estudantes 

da instituição são maioria na batalha. Ademais, também se nota mais a presença feminina, 

tanto como público quanto como mc – apesar de nessa última circunstância de mulheres 

ser muito mais tímida. Não é comum mulheres batalharem, talvez isso esteja ligado as 

opressões de gênero. Contudo, essa é uma discussão bem mais ampla do que caberia 

contemplar no presente texto. 

Dando continuidade, assim como as características da plateia ficam mais evidentes 

devido ao seu pequeno número de constituintes, os conflitos também adquirem realce na 

modalidade ordinária da batalha. Primeiramente, devemos dizer que a Batalha do Coliseu 

possui significados diferentes para determinados indivíduos e essa é a principal força 

motora dos conflitos. Para a maioria do alunado da UFRN que frequenta a batalha, ela se 

configura como um momento de distração, de saída da rotina, como um lugar para relaxar 

e “fumar um” com os amigos – ou seja, como um “rolezinho”. Apesar de, como já dito 

anteriormente, isso estar mudando. Contudo, para o público externo à universidade (que, 

geralmente, são os sujeitos que frequentam outras batalhas da cidade e estão inseridos na 
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cena do rap natalense), a batalha é um ambiente de resistência e de fortalecimento da 

cultura do rap, que é tão marginalizada por outros setores da sociedade. 

Pode-se dizer que o público universitário enxerga a batalha de forma diversa em 

relação ao público externo. Em virtude disso, os primeiros são os que fazem barulho, 

mantém conversas paralelas nos momentos de duelo e votam de forma “arbitrária”, tendo 

como norte o teor moral da rima do mc (e não flow, métrica e rima, que são os critérios 

considerados legítimos pelos jurados e pelos nativos das batalhas de rap). Todos esses 

comportamentos são constantemente repreendidos tanto pelo apresentador da batalha, 

quanto pelo público externo à universidade. Frases como “vamos votar consciente” e 

reclamações sobre a formação de “panelinhas” são externadas a todo o momento. 

Contudo, o fato de a interação entre esses dois perfis distintos suscitar conflitos não 

anula as trocas positivas a que isso proporciona. Gabi Botelho, organizadora da batalha, 

acredita que o contato entre esses sujeitos é positivo para ambas as partes porque, se por 

um lado, os mc’s levam relatos da realidade nua e crua para dentro da universidade, por 

outro, o contato com sujeitos que a constituem os motivam a querer ocupar este espaço. 

Além disso, a percepção comum entre a organização da batalha é que o contato entre 

esses dois universos faz o hip hop ultrapassar fronteiras e alcançar sujeitos que não 

alcançaria se não saísse da periferia para ocupar espaços outros, e esse movimento 

contribui para o fortalecimento da cena. Em toda a fala dos nossos interlocutores 

entrevistados está vigorosamente presente o desejo de “fortalecer a cena” e a satisfação 

de construir um evento que proporciona trocas entre universos distintos. 

 

Burocracia, negociações e estratégias 

Neste tópico abordaremos questões referentes às negociações entre a organização 

da Batalha do Coliseu e a coordenação do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

(CCHLA), instância burocrática responsável pelo setor de aulas II da UFRN. Além disso, 

faremos uma reflexão acerca das ressignificações dos espaços acadêmicos e dos rearranjos 

que a Batalha do Coliseu faz nesses espaços. 

Tendo em vista que a Batalha do Coliseu ocorre dentro de uma Universidade, em 

um setor de aulas, e, no horário de aulas, ao observar as batalhas já se percebe a aura de 

conflito presente nesse rearranjo do espaço acadêmico. Isso se mostra em diversos 

momentos das falas dos mediadores e dos mc’s. Como já mencionado anteriormente: 
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quando, por exemplo, tem-se que baixar o volume do som para não atrapalhar as aulas. 

Ademais, um dos mediadores da batalha nos informou, ainda via conversa informal, que a 

chefia do departamento falava em proibir a execução desses eventos caso os professores 

da instituição fizessem reclamações sobre ele. Ou seja, uma das consequências de se fazer 

eventos dessa ordem dentro de um campus universitário é a submissão às normas desse 

espaço e a constante ameaça imputada caso os sujeitos não as cumpram.  

Assim sendo, a organização da Batalha do Coliseu adota algumas “estratégias de 

sobrevivência”. Atualmente a principal estratégia a ser utilizada por eles é a tentativa de 

transformar o evento em um projeto de extensão. Com isso, almejam assegurar a 

continuidade do evento e, ainda, anular os percalços e desconfortos a que estão 

submetidos devido ao caráter informal da batalha. Nos foi dito em entrevista que alguns 

membros da organização estão em negociação direta com o CCHLA para viabilizar esse 

feito. A principal mediadora dessa negociação é a Yara, que compõe a organização da 

batalha e é presidenta da UEE. Cafeína comenta que já conseguiram, inclusive, um 

professor para assinar o projeto de extensão – o que implica que, para ser legítimo, o 

evento precisa ter o respaldo de uma autoridade acadêmica. A importância/busca pela 

legitimação da academia é outro ponto bem evidente nas falas dos nossos interlocutores. 

Acreditamos que aceitar participar da pesquisa em questão é também uma estratégia 

adotada por eles para conseguir esta possível legitimação. Huorge diz: “é isso que a gente 

precisa, de trabalhos falando da gente pra que atinja o pessoal lá em cima da UF”. 

 Até o momento em que esta pesquisa estava sendo desenvolvida, a 

organização da Batalha do Coliseu se encontrava impossibilitada de realizar as edições 

extraordinárias da batalha. Um professor do Departamento de Ciências Sociais, 

incomodado com o barulho, fez denúncias ao CCHLA, que, por sua vez, tomou como 

medida informar à organização que não seria mais possível realizarem as edições 

extraordinárias, já que estas têm proporções maiores, o que gera mais barulho. 

Esse ocorrido motivou a organização a transferir algumas vezes a Batalha do Coliseu 

para o Centro de Convivência (CC) da UFRN em uma tentativa de “fazer a poeira baixar”. 

Nessas ocasiões foi possível percebermos, acima de tudo, a conexão afetiva que o público 

da batalha havia criado com o Coliseu. Quando as batalhas aconteciam no CC notávamos o 

tom de descontentamento das pessoas. Como pudemos perceber ouvindo as conversas ao 

redor, o descontentamento se dava menos pela infraestrutura dos referidos ambientes do 
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que pelo que cada um representava no imaginário daqueles sujeitos. Era comum ouvirmos 

comentários do tipo: “aqui (no CC) a batalha não tem a mesma energia que tem lá no 

Coliseu, parece que aqui o clima é pesado. Não gosto.” Além disso, fica evidente a 

possibilidade de completa transformação (e ressignificação) dos espaços dependendo dos 

arranjos e, no caso, rearranjos que são atribuídos a ele. 

Retomando às batalhas extraordinárias, é importante dizer que sempre que, 

quando a referida modalidade de batalha acontecia, a organização precisava pegar 

autorização com o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e com a Reitoria da 

universidade. Em entrevista, Gabi Botelho se queixa da burocracia que é conseguir a 

autorização: é preciso ir à secretaria do CCHLA e, após conseguir autorização lá, ir à reitoria 

para um segundo aval. Esse processo é demorado, tendo em vista que as instâncias 

acadêmicas criam diversos empecilhos em torno dele. 

Outro fator que deve ser evidenciado é o que implica ser organizador da batalha. A 

equipe organizadora está passível de ser responsabilizada por toda e qualquer situação 

problemática que aconteça ao/no Coliseu no decorrer do evento. E isso pode acarretar 

consequências das mais diversas ordens, como, por exemplo, a proibição definitiva da 

Batalha do Coliseu, e/ou, até mesmo, processos administrativos. Segundo os 

organizadores, aí reside o dessabor de ser responsável pela construção do evento. Huorge 

nos conta:  

Eu fui até ameaçado já. (...) Teve uns boy que tavam pixando ali e eu fui trocar 
ideia com os boy e os boy falou que ia me matar. (...) eu disse pra ele: brother, 
não é que eu seja contra pixação, tá ligado? É porque se alguém ver você fazendo 
essa merda aí a culpa não vai pra você não. Aqui o negócio vai cair pra cima da 
gente. 

 
Cafeína relata que “segurar esses b.o.” deixam todos muito estressados e 

agoniados. Contudo, é consenso entre a organização que, apesar de correrem riscos desse 

tipo e de fazerem “vários corre cabuloso pra batalha dar certo” o que eles recebem como 

retorno faz tudo valer a pena. Huorge, o mais falante e desinibido dos três, diz satisfeito:  

 

Acho que tudo que acontece que seja de ruim lá na frente serve 
de aprendizado com certeza. Então dos males a gente ainda tira 
os bens. 

 

“Batalha do Coliseu conscientiza e fortalece” 
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A frase que intitula esta seção é usada como “grito” da Batalha do Coliseu. Sempre 

que se pretende animar o público alguém entoa “Batalha do Coliseu conscientiza e 

fortalece! Conhece?” e o público responde em uníssono “conhece!”. Essa ação carrega 

consigo um enorme significado. Uma das principais especificidades da Batalha do Coliseu é 

o discurso político que rege as dinâmicas e as relações que nela se dão. Esta característica 

desencadeia uma série de ações e reações – positivas ou não – envolvendo a batalha em 

questão. 

Como se sabe, a Universidade é o locus da produção do conhecimento científico. E 

como dito anteriormente, a Batalha do Coliseu não acontece apenas dentro de uma 

Universidade, ela acontece especificamente no setor de aulas II da UFRN. O referido setor 

abriga os alunos das ciências humanas e sociais. Desse modo, levando em consideração tal 

contexto, não haveria como a Batalha do Coliseu não sofrer as influências do seu lugar de 

origem. A Universidade é por si só um ambiente onde discussões de cunho político são 

fomentadas e propiciadas quase o tempo todo. No setor de aulas das humanidades essas 

questões são ainda mais pautadas e colocadas em evidência, tendo em vista que nós, 

estudiosos das ciências humanas e sociais, as temos como nosso objeto de estudo – de 

forma direta ou não. 

Algumas questões relativas a esse contexto já foram abordadas no decorrer deste 

trabalho. Tais quais, a repressão que acontece por parte do público quando um mc utiliza 

em suas rimas falas que dão respaldo a qualquer tipo de discurso de ódio. A repressão 

vinda do público da batalha imputou alguns estigmas a ela, como relatado por nossos 

interlocutores em entrevista. Por muito tempo se falou que a Batalha do Coliseu estava 

longe de representar o hip hop. A batalha era duramente criticada por causa, 

principalmente, do conflito entre mc’s e o público. Huorge diz que “lá fora”, nas outras 

batalhas de rap que acontecem na cidade, as rimas têm como matéria prima a “gastação”, 

a provocação entre os/ mc’s, os xingamentos e coisas dessa ordem. Por isto mesmo, os 

mc’s chegavam à Batalha do Coliseu com essas referências, mas lá se deparavam com 

outro cenário, outro modus operandi. No Coliseu, quando “falavam merda” eram vaiados 

pelo público, ficavam estigmatizados. Por isto, a principal impressão que a Batalha do 

Coliseu deixava externamente era que o público não respeitava os mc’s. Apesar disso, os 

mc’s que continuaram na batalha procuraram entender a resposta que o público estava 

dando. Partindo disso, moldaram as suas rimas à linguagem que o “campo” pedia. Para tal, 
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os principais meios utilizados foram a leitura e o contato direto com as pautas políticas 

identitárias.  Huorge acredita que esse movimento atingiu as outras batalhas, já que os 

mc’s que rimam em ambas geralmente são os mesmos. Ele diz que dá para perceber 

nitidamente que essa rima “mais política” está chegando “lá fora” e se diz contente ao 

perceber as proporções que a Batalha do Coliseu está tomando. 

É interessante notar como os sujeitos são afetados pelos espaços que ocupam e 

como essa dinâmica reverbera em sua rede de interações. Os ecos da Batalha do Coliseu, 

segundo os nossos interlocutores, atingiram as outras batalhas da cidade. Esse movimento 

leva, ainda que de forma bastante tímida, as discussões políticas feitas na academia para 

fora de seus muros.  

Outrossim, o evento também implica a aproximação e, talvez, a inserção de jovens 

da periferia na universidade. Acreditamos que é possível que essa aproximação torne a 

universidade mais palpável. Isto é, é possível que o contato com a universidade na 

condição de mc mostre aqueles sujeitos que eles também podem ocupá-la como 

estudantes. A interação com a estudantada da UFRN, que implica conversas diversas, 

inclusive sobre os cursos que a instituição oferta, também pode ser considerada como 

força motora desse desejo. 

 

Considerações finais 

 O fenômeno da Batalha do Coliseu chama atenção não apenas por sua novidade, 

mas também pelo “barulho” que faz. “Barulho”, obviamente, literal, mas também figurado 

e simbólico. O evento conta com um engajamento e um discurso profundamente 

politizados, revelando a consciência do papel histórico que cada agente ali executa. 

Ademais, sua relevância e importância também reside, como foi visto, no fato de o 

ambiente universitário em que ocorre ter tido uma grande influência em “modelar” o 

discurso dos rimadores, que produzem cada vez mais conteúdo entendido como 

“politizado” – de forma tal que esse modo de produzir discurso tem cada vez mais 

transcendido a Batalha do Coliseu e se espraiado para outras batalhas da cidade, que 

carregam, majoritariamente, um discurso de cunho satírico. Também foi percebido como a 

batalha de rap em contexto universitário promove uma inserção de jovens não 

universitários e de periferia no campus, de modo a gerar uma ressignificação do espaço 

acadêmico que, como se observou, muitas vezes desperta um interesse desses sujeitos em 
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ingressar na universidade como estudantes. Dessa forma, conclui-se que a Batalha do 

Coliseu surge como um instrumento de atração e popularização da universidade pública, 

mais especificamente da UFRN, que tem acolhido – não sem certo conflito – a construção 

desse evento artístico e político produzido por jovens rimadores em resistência contínua e 

constante.   
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GT 43 - TERRITÓRIOS, IDENTIDADES E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Comunicações orais 
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IDENTIDADES EM FRICÇÃO: LUTANDO POR DIREITOS E PELO RECONHECIMENTO DO “SER 
ATINGIDO” EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, MG 

 
Lívia Ferraz da Costa Duarte168 

Resumo 
 As comunidades rurais do município de Conceição do Mato Dentro e do distrito de Alvorada de Minas, em 
Minas Gerais, tiveram seus modos de vida, território e territorialidades significativamente transformados com 
a chegada, em 2007, do empreendimento minerário Minas-Rio, pertencente à Anglo American. As 
comunidades lutam há mais de uma década para serem identificadas como atingidas pela empresa e pelo 
Estado no processo de licenciamento ambiental, e terem seus direitos devidamente reconhecidos enquanto 
tais. Entendo a categoria de atingido, que surge nesse contexto de conflito ambiental, como uma identidade 
friccional. Assim, pretendo argumentar sobre a luta dos atingidos neste contexto e a luta pelo 
reconhecimento da identidade e dos direitos e na luta para o reassentamento.  
 
Palavras-chave: Identidades; Atingidos; Mineração; Conflito e campesinato. 

 
 

O ethos camponês e a ocupação do “mato dentro” 

“O exercício da identificação (étnica) deve ser interpretado como o esforço muitas 

vezes dramático do indivíduo e do grupo para lograrem a sua sobrevivência social”. Essa é a 

última frase do texto “Identidade étnica, identificação e manipulação”, do antropólogo 

Roberto Cardoso de Oliveira (1976). Ao longo desta leitura, não pude deixar de pensar em 

questões concernentes a minha pesquisa e em novos elementos para ela. As literaturas 

mais conhecidas e lidas pelos estudantes de Antropologia voltadas aos estudos de 

etnogênese, fluxos culturais, identidades e territórios são etnografias sobre povos 

indígenas e comunidades tradicionais, sobretudo, sobre grupos quilombolas. Ao fazer a 

leitura de Roberto Cardoso de Oliveira, contudo consegui enxergar diversas situações de 

meu campo, apesar de se tratar de comunidades rurais – que possuem elementos de 

tradicionalidade – e não de um grupo étnico. Os mecanismos de identificação, a construção 

de uma identidade que depende do reconhecimento do Outro (do Estado, da empresa), a 

situação contrastiva e de fricção que se dá em termos de dominação e sujeição e, 

principalmente a luta e resistência, são características comuns entre todos os grupos “às 

margens” (ainda que sejam o centro e o principal de toda a nossa história). Sendo assim, 

neste trabalho, argumento a categoria atingido como uma identidade friccional, social 

coletiva, histórica e política, relacionada aos direitos territoriais de grupos campesinos que 

lutam por manter suas formas de produção e manutenção da reprodução social.  

                                                      
168

 Mestranda em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (PPGAN/UFMG) 



409 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

Falar sobre comunidades camponesas, suas histórias e estórias, seus processos e 

movimentos de construção do lugar (que não é apenas o espaço de morada, é espaço de 

vida, trabalho e ancestralidade) é falar, também, e principalmente, sobre luta e resistência. 

São dois movimentos que se concretizam no cotidiano desses grupos, que enfrentam 

diversas dimensões de subordinação: Estado, grandes fazendas, grandes negócios. Claro, 

aponto de uma maneira mais generalizada, pegando por um ponto que se faz comum 

desses grupos, apenas como ponte introdutória para chegar ao grupo que trabalho e 

compartilho minhas experiências etnográficas e de atuação enquanto pesquisadora169. 

Conforme Motta e Zarth (2008), a categoria de campesinato é considerada uma categoria 

analítica e histórica, representada por “poliprodutores integrados ao jogo de forças sociais 

do mundo contemporâneo” (p.9). A categoria emerge junto ao seu processo de 

reconhecimento político e social, dada a sua coexistência com outros agentes sociais e 

assim, junto a uma história de formação do campesinato, surge uma história de luta e 

reconhecimento, constituindo-se, assim, como um ator social da história do Brasil. O 

campesinato coexiste com outros agentes sociais e com outros modos de produção, com 

os quais mantêm relações de interdependência, fundamentais à reprodução social nas 

condições hierárquicas dominantes (Pietrafesa de Godoi, et al, 2009).  

O histórico de ocupação do “mato dentro” por este campesinato negro emerge no 

contexto de decadência da mineração dos séculos XVIII e XIV e a desintegração do sistema 

escravista, ainda que a oposição casa grande e senzala se perpetuasse ao longo do tempo 

com outras formas de dominação entre fazendeiro e agricultor. As famílias dos escravos 

então alforriados e dos trabalhadores livres passaram a ocupar as fímbrias das grandes 

fazendas que se destinaram à pecuária, cultivo de cana, milho, feijão, mandioca e café. As 

ocupações e os usos na terra se deram por distintos modos de apropriação e regimes 

                                                      
169

 Este trabalho foi escrito com base na minha participação na graduação no Grupo de Estudos em Temáticas 
Ambientais, o GESTA/UFMG, que atua na região em tela desde 2012. Além das etnografias e pesquisas 
produzidas, o Grupo realizou, ao longo desses anos, diversos projetos de extensão, como oficinas de 
Cartografia Social (2017 e 2018), oficinas de licenciamento ambiental (2017), relatórios e estudos técnicos 
relativos às transformações causadas pela mineração no local e as diversas violações de direitos humanos 
(2018), além da participação nas diversas reuniões e audiências públicas que concernem ao processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento Minas-Rio.  
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possessórios, conformando uma diversidade de campesinato na região. As mais frequentes 

formas de ocupação são as heranças familiares;  aquelas que os lavradores adquirem 

separadamente após o casamento e as terras doadas pelo fazendeiro ao trabalhador, como 

um regalo aos anos de trabalho, esta última que marca, essencialmente, as relações de 

favor e compadrio entre fazendeiro e posseiro/agregado, que ainda é comum na região170. 

Assim, se formaram as terras de herança, terras de uso comum, as “terras no bolo”, “terras 

de santo” (especificamente, na comunidade do Jassém) e as terras de ocupação por 

posseiros. É nesse movimento que as comunidades rurais de Conceição do Mato Dentro se 

constituíram na localidade e organizaram seus modos de movimentar e produzir, baseado 

em uma dinâmica complexa de movimentos que organizam as relações sociais (Carvalhosa, 

2016; Santos e Duarte, et al 2019, no prelo). 

Tais relações sociais que comunicam as comunidades estão baseadas em laços de 

parentesco, vizinhança, trabalho e reciprocidade. É bastante comum as trocas de serviços 

entre elas, cujas atividades tradicionais centrais são a plantação do roçado, de milho, feijão 

e mandioca; a criação de gado; e a produção de doces, quitandas, farinha e alguns 

biscoitos. Esses trabalhos envolvem uma específica administração do tempo, o calendário 

agrícola é, sobretudo, baseado nos ciclos das chuvas e, também, uma específica 

organização social dos trabalhos mas que, de modo geral, envolvem todo um circuito 

familiar. O trabalho de casa também envolve o cultivo das hortaliças e leguminosas, 

fundamentais não só para a dieta alimentar, como para medicinas tradicionais e, também, 

ainda que não realizado em todas as comunidades, mas que é bastante comum, o trabalho 

de benzeção feito por algumas mulheres mais velhas.  

Conforme Carvalhosa (2016), muitas famílias permaneceram com suas terras de 

herança sem partilha ao longo das gerações seguintes como meio de sobrevivência nas 

terras locais, e outras, se subordinaram às fazendas, através do cultivo das meias, terças e, 

mais raramente, das quartas, como uma saída coadjuvante que se mantém até hoje. Botar 

                                                      

170
 Neste trabalho, faço referências às comunidades situadas no entorno do empreendimento, a saber, Beco, 

Turco, Cabeceira do Turco, Gondó e, principalmente e mais assiduamente, as comunidades localizadas à 
jusante da barragem de rejeitos, Passa Sete, Água Quente e Jassém. O entorno do município de Conceição do 
Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas possui alguns grupos quilombolas, alguns já certificados e 
outros em processos de certificação, como Três Barras, Cubas e Buraco, que, no entanto, não tive 
oportunidade de conhecer e aprofundar a pesquisa. 
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roçado, se faz, via de regra, no regime de meia ou terça nas fazendas que circundam o sítio 

camponês (Woortmann, 1990). Pietrafesa de Godoi, et al (2009) aponta que a formação da 

sociedade camponesa brasileira está associada à sua relação de dependência com grupos 

sociais dominantes. Assim, ao lado das fazendas de produção de cana-de-açúcar, algodão e 

café, havia a incorporação de formas de imobilização de força de trabalho, fundamentadas 

na imposição técnica do uso de trabalho manual e familiar. Esses camponeses apareciam 

sob a designação de colonos, arrendatários, parceiros, agregados, moradores e sitiantes, 

“termos que não podem ser compreendidos sem a articulação com a grande produção 

agroindustrial e pastoril” p.12). Woortmann (1983) e Garcia Jr (1983) em seus estudos 

sobre o sítio camponês no estado de Sergipe e das terras de trabalho de pequenos 

produtores em Pernambuco, afirmam que para garantir a reprodução camponesa, as 

comunidades campesinas geralmente se subordinam à grande propriedade, por não ter 

acesso livre à terra suficiente para se implantar e se expandir. A Fazenda entra aí como um 

elemento fundamental de dominação: ela é a face complementar, o pólo oposto que 

perpetua sua dominação nas relações com os camponeses (Moura, 1988). Conforme 

Margarida Moura (idem, p.15), a fazenda cria diferentes tipos de dependência das frações 

sociais em face do grande proprietário, dependência esta que, além de envolver as 

relações trabalho, envolve também “outras importantes díades socioculturais, como a 

amizade e o compadrio”, situações estas que também caracterizam as relações sociais e os 

códigos de dons e obrigações entre as fazendas e as comunidades conceiçoenses.  

Trago este breve histórico do “mato dentro” e um pouco das relações patronais e 

dos movimentos de roça para que se entenda a situação de dependência as quais vivem as 

comunidades, fato que se agrava ainda mais com a chegada da mineração no local. Os 

recursos naturais usufruídos pelos camponeses e as terras se tornam objeto de cobiça pela 

mineradora. Diversas estratégias foram sendo criadas para a apropriação dos mesmos, 

sempre, é claro, com o aval do Estado e de seus órgãos licenciadores. Torna-se, assim, uma 

luta assimétrica, em que direitos se tornam interesses; a natureza, vida, morada e trabalho 

se tornam mera mercadorias passível de mitigação ambiental e tecnológica.  
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O Minas-Rio, os atingidos  

O empreendimento minerário Minas-Rio, pertencente à transnacional britânica 

Anglo American é constituído por um megaempreendimento voltado à extração e 

exportação de minério de ferro. O complexo compreende uma cava a céu aberto, uma 

usina de beneficiamento, uma barragem de rejeitos cujo eixo alcançará a altura final de 

725 metros e a capacidade de armazenar 370 milhões de metros cúbicos de rejeitos, 

volume seis vezes maior do que o liberado pelo rompimento da barragem de Fundão, em 

Mariana; um sistema de captação capaz de retirar 2.500 metros cúbicos de água nova, por 

hora, da bacia do Rio do Peixe; um mineroduto de 529 km de distância, até o Porto do Açu, 

estrutura final no Rio de Janeiro, atravessando, portanto, 33 municípios mineiros e 

fluminenses (Santos e Duarte et al, 2019, no prelo).  

O empreendimento apresenta diversas irregularidades em seu modus operandi. Os 

processos de licenciamento foram fragmentados em distintas esferas administrativas, dado 

à flexibilização das normas ambientais. O mineroduto foi licenciado pelo IBAMA; o Porto do 

Açu, licenciado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), do Rio de Janeiro, e o complexo 

minerário (mina, planta de beneficiamento e barragem de rejeitos) pelo Sistema Estadual 

de Meio Ambiente de Minas Gerais, o SISEMA (GESTA, 2019). Além disso, pode-se observar 

a existência de uma “fragmentação da fragmentação”, pois as licenças são divididas em 

Fase 1, Fase 2 e Fase 3.  Atualmente, o empreendimento passa pelo processo da fase 3 de 

licenciamento de expansão da mina. Não obstante, essa fragmentação oculta e 

subdimensiona os diversos efeitos sociais e ambientais da mineração, além de diversas 

denúncias de violação de direitos humanos e irregularidades nas negociações fundiárias, 

fatos que tem sido amplamente denunciado ao longo destes anos. 

Uma das principais controvérsias e motivo de denúncias é a disputa em torno da 

categoria de atingido, a qual os moradores se auto-identificam, mas não obtém esse 

reconhecimento por parte da empresa e do Estado. No Estudo de Impacto Ambiental, a 

Anglo American trouxe um diagnóstico socioeconômico dividindo as comunidades e a 

realidade local em Áreas de Influência Direta, Áreas de Influência Indireta, Áreas 

Diretamente Afetada e Indiretamente Afetada. Este recorte espacial determinou, segundo 

critérios da própria empresa, quais seriam os impactos causados e, consequentemente, 

quem seria considerado afetado pelo empreendimento. Assim, foram definidas apenas 

duas comunidades como atingidas: Mumbuca/ Água Santa e Ferrugem (Leite, 2017). Estas 



413 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

eram as únicas comunidades que, de acordo com os estudos ambientais, deveriam ser 

reassentadas, por se encontrarem inseridas na ADA - área onde seriam instaladas as 

estruturas do complexo minerário. 

As “geografias do empreendimento” (Santos, 2014), ou seja, os novos padrões de 

acesso aos recursos naturais, as estratégias de apropriação e domínio do território e as 

transformações provocadas pelos empreendimentos criam um cenário de não 

reconhecimento do universo sociocultural das comunidades atingidas. Esse é um ponto 

crucial que permeia a complexidade dos conflitos socioambientais causados pelo 

empreendimento Minas-Rio. Conforme Parecer GESTA/UFMG171  ,face ao 

reconhecimento apenas de duas comunidades atingidas, a Unidade Regional Colegiada 

Jequitinhonha (URC-JEQ), em 2010, visando corrigir a precariedade e insuficiência das 

informações produzidas pelo empreendedor no Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 

deliberou a decisão de que fosse custeado pela empresa um novo estudo que 

reconhecesse o real universo dos atingidos.  

A lógica territorial-patrimonialista, que visa apenas o custo-benefício e as 

dimensões espaciais para definir quem é ou não atingido, amputam as diversas 

territorialidades e os diversos regimes possessórios na região, restringindo todo o universo 

sociocultural afetado. Com todas as manifestações à despeito dessas classificações 

arbitrárias, durante a concessão da Licença de Instalação Fase 1 (2010), a Secretaria do 

Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais (SEMAD) exigiu que se transformasse em 

condicionante do licenciamento ambiental o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

negociado no contexto do licenciamento da Usina Hidrelétrica de Irapé, no Vale do 

Jequitinhonha172, que incorporou as relações territoriais nos processos de reassentamento. 

Contudo, o universo dos atingidos continuou indefinido, permitindo que a Anglo avance 

com as negociais individuais, contemplando seus interesses econômico e produzindo 
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 Parecer elaborado pelo Grupo de Estudo em Temáticas Ambientais da Universidade Federal de Minas 
Gerais (GESTA/UFMG) em 2014 sobre o documento “Estudo de Atualização das Áreas de Influência (AI) do 
Projeto Minas-Rio Mineração”, elaborado pela empresa de consultoria Ferreira Rocha Gestão de Projetos 
Sustentáveis. Fonte: Arquivo GESTA/UFMG.   
172

 Este termo foi tomado como paradigmático devido à incorporação das relações territoriais locais no 
processo de reconhecimento dos atingidos pela hidrelétrica. Propunha também parâmetros em relação aos 
terrenos para reassentamentos, tais como, tamanho e qualidade da terra; disponibilidade de água; condições 
de acesso, energia elétrica, etc; critérios para indenização de terras, benfeitorias, culturas perenes, 
pastagens, etc, reconhecendo, assim, todo o modo de vida das comunidades (Santos, 2014; Ferreira, 2015). 
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diversos conflitos familiares, como tem ocorrido atualmente no contexto do Programa das 

Negociações Opcionais (PNO). 

Com isso, foi escolhida a empresa Diversus, que produziu em 2011 um novo 

diagnóstico reconhecendo 22 comunidades rurais afetadas pelo empreendimento. No 

entanto, em 2013, a consultoria Ferreira Rocha produziu um novo relatório, 

desconsiderando as análises da Diversus ao reafirmar que as comunidades afetadas se 

limitavam àquelas mencionadas no EIA/RIMA, afirmando que: 

 

 (...) é equivocado realizar a afirmação de que o EIA não contemplou os impactos 
que ocorrem na região, conforme exposto no Diagnóstico Socioeconômico da 
ADA e AID que indica que o “Estudo de impacto Ambiental incompleto e 
impreciso, cujas informações genéricas que disponibilizou não permitiram que se 
avaliassem os efetivos impactos do projeto para a região e sua população” 
(FERREIRA ROCHA, 2013, p.41). 

 

O critério espacial adotado pela empresa desconsiderava o modo de vida das 

famílias da região, as relações sociais estabelecidas, as relações de parentesco, 

sociabilidade e outras experiências subjetivas, que ultrapassam a visão técnica empresarial, 

não levando em conta a complexidade do universo sociocultural das comunidades rurais 

em questão. O que leva as empresas a classificar as áreas em diretamente e indiretamente 

afetadas é o que define Vainer (2008) como “territorialidade patrimonialista”: só se é 

considerado atingido quem tem o domínio da propriedade, ademais desta estar localizada 

em território de interesse ao empreendimento. Além disso, outras subcategorias foram 

criadas: os atingidos emergenciais e os não emergenciais, de forma a dividir àquelas 

famílias que deveriam sair imediatamente da área afetada às outras que poderiam ainda 

permanecer por um tempo. Nesse ponto, podemos analisar o quão arbitrário é o conceito 

de atingido. Ora, como definir aqueles que devem sair emergencialmente do local e 

aqueles que devem suportar por tempo indeterminado todos os “impactos” causados pelo 

empreendimento, suportando toda a dor de não mais plantar, de não ter mais uma água 

limpa e natural para beber, de não ter mais a sua terra onde se foi “nascido e criado”? 

Portanto, só se é considerado de fato atingido, na lógica empresarial, aqueles que têm de 

se deslocar de seus territórios de origem. No entanto, aqueles que permanecem na área 

são igualmente atingidos, pois perdem o acesso aos recursos fundamentais. Ademais, os 

efeitos socioambientais, o sofrimento e a dor perpassam os limites territoriais 
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estabelecidos pela empresa de área impactada e não impactada, bem como argumenta um 

morador quando das situações de explosões das pedras: 

 

“Ali tem a casa da minha irmã, a C. A 100 metros da casa dela, quando houve as explosões e 
tudo, as denúncias que o Ministério do Meio Ambiente veio cá e multou, colocaram placas 
de perigo, tudo a 100 metros da casa dela. Então quer dizer, a 10 metros tá em perigo, a 10 
metros pra cá não? A segurança só existe dentro da propriedade deles? E nas demais? 
Então são essas coisinhas assim do dia a dia que vão tornando a vida insustentável”. 
(Depoimento de E., comunidade Gondó, em entrevista, 2016). 
 

 

Além das transformações causadas pelo empreendimento, os mecanismos de 

identificação de quem é ou não atingido, e as fragmentações das famílias em atingidos 

emergenciais e não emergenciais, seguem uma lógica individualista, indo de contra a uma 

ética camponesa coletiva, criando, dessa maneira, diversos conflitos intra-familiares, 

vulnerabilizando toda uma dinâmica e sociabilidade entre as comunidades, o que, é claro, é 

utilizado pela Anglo como uma estratégia para facilitar suas ações, como um mecanismo de 

descaso planejado (Scott, 2009). Conforme o autor, a tática de desmonte é uma das 

estratégias empresariais de enfraquecer as comunidades e a luta contra o 

empreendimento, na medida em que utiliza-se da desmoralização dos atingidos, criando 

uma atmosfera de desconfiança entre eles. Ademais, a não identificação é uma maneira de 

negar responsabilidade à revelia dos direitos. 

Em 2012, foi criada a REASA (Rede de acompanhamento Socioambiental), pela 

Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais 

(CIMOS), com o objetivo de ser um espaço de resolução de conflitos. Os atingidos faziam 

questionamentos e denúncias nas reuniões. Em uma delas, conforme Ferreira (2015), foi 

apresentado uma lista de atingidos cadastrados, esta já aprovada pelo órgão ambiental 

COPAM, contando com apenas 80 famílias, o que gerou revolta de diversos moradores 

presentes na reunião. Questionados, a Anglo American, na figura de sua analista de 

licenciamento ambiental, respondeu às inquietações, afirmando que se havia erros, a 

responsabilidade era da Comissão dos Atingidos (criada em 2010, pelos próprios atingidos) 

pela incompletude do cadastro. Além do mais, houve a exclusão dos herdeiros na lista de 

atingidos. Por exemplo, o caso de um irmão que foi contemplado pelo cadastro, mas o 

outro, não.  Este último era um atingido que possui vários litígios judiciais contra o 

empreendedor, além de ter reocupado terras de seus familiares. Outras denúncias 
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recorrentes se referiam tanto às negociações à margem do programa de negociação 

fundiária, como às negociações oficializadas que constavam no programa de negociação 

fundiária. Portanto, os campesinos atingidos não foram reconhecidos como sujeitos de 

direito, e os códigos costumeiros territoriais tampouco, como os direitos de herança, 

baseado em laços de parentesco, terra no bolo e usos coletivos da terra (Ferreira, 2015).  

Uma das estratégias utilizadas pela Anglo American para desresponsabilização 

frente ao reconhecimento dos atingidos, é o mecanismo de subdimensionamento dos 

impactos, considerados, ao longo de todo o processo, como “supostos”, “percepções”, 

“temporários”. Assim, são passíveis de resoluções tecnológicas e medidas mitigatórias. No 

relatório de 2013 da consultora Ferreira Rocha, utiliza-se as noções de impactos supostos, 

impactos reais e impactos potenciais para qualificar a qualidade da água, por exemplo. A 

empresa de consultoria justifica o uso dos conceitos técnicos e legais, amplamente 

difundidos, que são inerentes às tipologias de impactos que podem ser gerados por um 

projeto em suas diversas etapas (p.4). No EIA/RIMA da Extensão da Mina do Sapo, a 

mensuração de um impacto corresponde à previsão e reconhecimento de sua magnitude, 

expressa, por vezes, em “termos quantitativos, através de valores numéricos que 

representem a alteração produzida pela ação em determinado parâmetro e, por outras, em 

termos qualitativos, expressando a provável variação de qualidade observada” (FERREIRA 

ROCHA, 2015, vol. 5, p.5). 

Ademais, esses “conceitos”, bem como afirma Bronz (2011), são representações de 

discursos genéricos, enunciadores de um senso comum, sem rigor científico ou critério, nos 

quais se observa uma vulgarização dos termos, por parte de todos que hoje os utilizam no 

mundo corporativo e nos documentos produzidos e difundidos por agências de Estado e 

organismos internacionais. Utilizar o termo “impacto” e suas subcategorias é, assim, uma 

maneira de buscar eufemizar os reais efeitos e mudanças sociais que o empreendimento 

causa na vida das comunidades rurais e de desconsiderar toda a percepção que elas têm 

sobre o seu território. Viveiros e Andrade apontam para o fato do “reconhecimento” dos 

impactos surgir como uma estratégia de aparente “consciência ambiental” , que visa o 

aperfeiçoamento de um “produto gerencial”: a imagem pública da empresa” (1988, p.8). 

Nesse sentido, Bronz (2011) coloca que as empresas têm dado cada vez mais atenção aos 

conflitos socioambientais, não apenas para passar uma imagem de compromisso com a 

responsabilidade social e com a agenda socioambiental, mas também para manter sob 
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o seu controle a “mediação” dos conflitos, por meio da adoção de técnicas de 

mediação e de negociação (p.116). A noção de impacto ambiental presta-se, conforme 

Viveiros de Castro e Andrade ao mascaramento da dominação política, pois os efeitos não 

são simplesmente ambientais ou socioeconômicos, são essencialmente políticos, pois 

resultam de uma vontade de dominação que nega às populações humanas seu lugar de 

sujeitos de direito.  

Este trabalho não visa esgotar, entretanto, toda a complexidade e todas as lutas 

que envolvem o caso Minas-Rio. Mas é importante destacar como a expropriação 

territorial é utilizada como mecanismo empresarial para a não identificação dos atingidos e 

o não reconhecimento dos seus direitos. E, a partir de todo o exposto acima, destaco como 

os critérios criados pela própria empresa são os considerados válidos para o órgão 

ambiental para a chancela da operação do empreendimento e para a classificação dos 

atingidos. Atualmente, o empreendimento encontra-se em fase de expansão da mina, 

prestes a conseguir a licença de operação relativa à fase 3, ou Step 3, como é chamado. No 

EIA/RIMA de 2015 referente a esta etapa, um novo critério de definição foi criado pela 

Anglo American: “comunidades focais”. Seriam assim classificadas aquelas comunidades 

que estivesse no entorno da Área Diretamente Afetada (ADA) e não dentro da área afetada 

pelo empreendimento. Conforme Santos e Milanez (et al, 2018), essa definição é 

totalmente arbitrária e problemática, na medida em que as comunidades focais são as 

próprias comunidades atingidas e esta é só mais uma maneira de se desresponsabilizar do 

reassentamento.  

 

O qualificativo “focal”, cabe ainda questionar, é pouco significativo da problemática e das 
comunidades em questão. As “comunidades focais” são, na verdade, as comunidades 
atingidas. A importância do uso do termo “atingido” reside em sua capacidade de gerar 
pertencimento, na luta cotidiana pela sobrevivência frente às grandes obras de 
desenvolvimento, constituindo-se como um qualificativo catalisador de novas identidades e 
expressões políticas,a exemplo da Articulação das Atingidas e Atingidos pela Vale e do 
Movimento dos Atingidos por Barragens (REBOUÇAS, 2000; SANTOS; FERREIRA; PENNA, 
2017)17. Como menciona Vainer (apud SANTOS; FERREIRA; PENNA, 2017, p. 9), “atingido” é 
uma categoria que nos remete “a uma permanente disputa pelo reconhecimento de 
direitos”. (Santos e Milanez, 2018, p.36-37). 
 

 
Esses critérios territoriais, portanto, não conseguem dar conta de abordar os modos 

de vida, os espaços simbólicos, as formas de produção e reprodução social no território, as 

dinâmicas que são construídas e, assim, a dimensão histórica da cultura, as atividades 
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sociais que refletem uma contínua atividade de produção de mundo (Barth, 1989). Para 

Little (2003, p. 251-252, apud Santos e Milanez, 2018, p.38), a adoção de termos como 

“comunidades rurais” para a conceituação das realidades que vivem de modo “tradicional” 

é problemática, tendo em vista a abrangência e a diversidade de grupos que engloba, o que 

acaba por homogeneizar os grupos, as realidades e as práticas. Assim, o autor propõe a 

adoção dos conceitos de territorialidade e território para a definição dessas múltiplas 

realidades. 

Como aponta Pietrafesa de Godoi (2014), territorialidade é um processo de 

construção do território, que não se dá exterior às relações sociais: 

 

Territorialidades, como processos de construção de territórios, recobrem, pois, 
ao menos dois conteúdos diferentes: de um lado, a ligação a lugares precisos, 
resultado de um longo investimento material e simbólico e que se exprime por 
um sistema de representações, e, de outro lado, os princípios de organização – a 
distribuição e os arranjos dos lugares de morada, de trabalho, de celebrações, as 
hierarquias sociais, as relações com os grupos vizinhos (Pietrafesa de Godoi, 
2014, p.11). 

 

Conforme a autora (2014), a construção do território se dá também por meio das 

narrativas, pois ele é também organizado discursivamente, onde a tradição oral e a 

memória social são de suma importância. Little (2002) aponta para a importância da 

territorialidade na constituição de grupos sociais e, portanto, para analisar o território de 

qualquer grupo, é necessária uma abordagem histórica que “trate do contexto específico 

em que surgiu e dos contextos em que foi defendido e/ou reafirmado” (p.4). Além da 

análise histórica, o autor coloca como fundamental a abordagem etnográfica, no intuito de 

entender a relação do grupo com seu território, os vínculos afetivos, dinâmicas sociais, e a 

história da ocupação guardada na memória coletiva. 

Federick Barth (1989) argumenta que a realidade é uma construção social: o que é 

natural para um grupo, é reflexo de seus próprios pressupostos e construções. As pessoas 

membros de um grupo étnico, social, ou histórico, reagem de acordo com suas percepções 

de mundo, construídas por composições de construções culturais, incrustadas em 

representações coletivas, as quais são resultado de processos sociais específicos. Tais 

processos, “padrões culturais”, como coloca o autor, e construções sociais só serão 

entendidas se inserirmos a análise de um certo grupo, em uma análise e num processo 

social mais amplo. Para Bourdieu (1989) a realidade nunca é única, e ela é uma 



419 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

representação, que depende do conhecimento e do reconhecimento. Para o autor, as 

realidades são atravessadas por relações de poder por uma autoridade nas definições. Há 

uma definição do mundo social de acordo com os interesses dessas autoridades, tornando 

o campo das classificações e identificações, um campo assimétrico e de disputas: “existir 

não é somente ser diferente, mas ser reconhecido legitimamente diferente” (Bourdieu, 

1989, p.129). 

 

Considerações finais 

Os critérios usados pela empresa para a identificação dos atores atingidos são 

noções frágeis e não abrangem os processos de desterritorialização, desestruturação dos 

modos de vida das comunidades rurais atingidas e o desmantelamento das relações sociais 

que ocorrem pelo empreendimento Minas-Rio. A identidade, conforme Roberto Cardoso 

de Oliveira (1976) diz respeito às relações sociais: possui um caráter reflexivo ou 

comunicativo. Seu processo se faz diante da afirmação do que se é e do que é o Outro, 

muitas vezes reveladas em uma situação de conflito ou contraste. Criar a consciência do 

que se é, consciência esta pautada em valores próprios do grupo, é também acionar a 

dimensão política da cultura.  

Essa identidade, conforme o autor, é situacional, pois a qualquer momento ela pode 

ser atualizada, invocada, de acordo com quem se está em contraste. Além disso, ela 

também pode ser histórica: acionada para marcar seu lugar em uma comunidade, para 

contrastar com os “donos do lugar”; está relacionada aos direitos territoriais. As 

comunidades rurais de Conceição do Mato Dentro acionam essa identidade histórica 

quando se veem em confronto com os grandes fazendeiros que circundam suas posses e, 

principalmente, com a Anglo American, que busca a todo momento expropria-los e nega-

los de seus direitos. As famílias rurais “deixam” de ser agricultoras (no sentido de 

consciência de classe) para se tornarem “atingidos pelo Projeto Minas-Rio”, se tornando, 

também, além de um sujeito da terra, um sujeito político, configuração a  identidade 

política de atingido. 

Neste trabalho, foquei no campo de disputas pelas classificações entorno da 

categoria de atingido e, portanto, na luta pela própria identidade e reconhecimento de 

direitos, o que gera sofrimento social nos moradores. Conforme Barreto Filho (1999), o que 

está em jogo na luta pelas identidades é a imposição de percepções e categorias e 
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percepção. Assim, os critérios espaciais da empresa deveriam sublinhar os referentes 

espaciais da comunidade, estas ligadas aos referenciais familiares, circuitos de vizinhança, 

de uso e posse da terra e sua história no território. Ou seja, deve-se incluir representação 

do real, a luta de representações em torno do real. 
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NAÇÕES” INDÍGENAS, IDENTIFICAÇÃO ÉTNICA E TERRITORIALIZAÇÃO DOS RIOS 
AMAZONAS E TAPAJÓS 

Alanna Souto Cardoso173 
 
Resumo 
O objetivo do paper, seguindo a metodologia da antropologia histórica e de uma “nova” cartografia histórica, 
é verificar inicialmente os processos coloniais de territorialização do vale Tapajós durante o século XVIII.  E 
posteriormente verificar como tais processos de territorialização desse passado colonial estão entrelaçados e 
resultam nas realidades dos territórios desses povos na atualidade em sua “viagem da volta” de suas 
identidades étnicas emergentes do vale Tapajós na reelaboração da cultura e na relação com o passado por 
meio das narrativas orais dos fascículos do Mapeamento Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Rio 
Tapajós realizado pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) .  
 
Palavras-chaves: Antropologia histórica; “nova” Cartografia histórica; etnogêneses; processos de 
territorialização; Baixo Tapajós.  

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho que apresentei nesta comunicação da 6ª Reunião de antropologia é um 

recorte da minha tese de doutoramento174 e um exercício intelectual e político em articular 

situações históricas175 abordadas na tese referente ás “nações”176 indígenas do vale 
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 Alanna Souto Cardoso é professora e historiadora. Mestre em História Social da Amazônia / PPHIST-UFPA. 

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido - 
PPGDSTU/NAEA/UFPA. Colaboradora e pesquisadora do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, 
vinculada em estágio de Pós-doutoramento no Programa de Pós-graduação de Cartografia Social e Política da 
Amazônia / PPGCSPA-UEMA. Bolsista PROCAD Amazônia. Nível Pós-doutorado. Endereço eletrônico para 
contato: alannasc81@gmail.com 
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 SOUTO, Alanna. Descolonizando a Cartografia Histórica amazônica: representações, fronteiras étnicas e 
processos de territorialização na capitania do Pará, século XVIII. Tese (doutorado) Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido. Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, 
Universidade Federal do Pará, Belém, 2018.  Alanna Souto Cardoso. 415F. 
175

 Seguindo a direção acima é importante esclarecer ainda que a noção de situação histórica nada tem a ver 
com a ideia historicista de “fases” ou “etapas” evolutivas ou uma análise descritiva 
reducionista/singularizante  de um processo por meio de temporalidades meramente, mas sim empreende 
escritas históricas que dê conta das especificidades que cerca seus contextos para que assim alcance o 
processo real de formação ou dissolução de determinada situação histórica, ou seja, tal noção não se trata 
apenas de demonstrar fatos e épocas, mas visa expor de que forma modelos e padrões de composição/ 
distribuição desigual de poder entre diversos agentes históricos, abrangendo tantos as regras gerais 
obedecidas pelos grupos componentes quanto as particularidades de perspectivas e forjamento dessas 
normas que se reinventam tendendo quase sempre para determinado segmento.  Logo, busca-se, assim 
apreender a capacidade ordenadora efetiva, de forma analítica, para além do ordenamento legal ou do 
campo consciente dos agentes desses elementos referente aos processos sociais efetivos/reais (Oliveira, 
2015, p. 49). 
176

 Optou-se por usar o termo “nação” indígena ou “nações” indígenas em função de ser uma identificação 
recorrente na documentação utilizada, especialmente, os diários e relatos de viagens do período colonial, a 
citar do Padre Manoel Ferreira e o diário de viagem do Bispo Frei São José muitos utilizados na tese.  Tal 
termo é utilizado pelos colonizadores como uma forma, sobretudo, que eles tiverem de demarcar aqueles 
povos que se organizavam cada qual com sua delimitação territorial, relações e funções sociais, práticas 
culturais, cosmologias e formas de ocupação, defesa e segurança. Sendo assim passaram a utilizar o termo 
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Tapajós no que diz respeito a constituição dos processos de identificação étnica e 

territorialização engendrados pela coroa portuguesa para os povos indígenas dessa região 

durante o século XVIII que abrange dois momentos de territorialização desses povos diante 

os processos de transformações de ordenamentos espacial que a metrópole portuguesa 

realiza durante o avançar da produção do espaço amazônico colonial.  

E em outro momento entender de que forma essa investigação do passado do 

espaço(social) histórico ajuda as comunidades indígenas do rio Amazonas e Tapajós no 

entendimento da formação das terras tradicionalmente ocupadas em que vivem, afinal 

somente no final dos anos de 1990 que os povos desses rios emergiram reivindicando suas 

identidades étnicas e seus territórios enquanto indígenas. Sendo assim retomando um 

movimento parecido que viveram os povos indígenas do Nordeste o qual João Pacheco de 

Oliveira (2016) chamou de “A viagem da volta” que longe de ser uma retomada literal do 

passado, ou muito menos desconectado do presente, trata-se da retomada e luta de 

identidades étnicas renegadas ou vistas como “misturadas”.  Nesse sentido a “A viagem da 

volta” são percursos feitos pelas lideranças indígenas e suas comunidades em movimento 

político com a reafirmação de seus valores históricos, morais e de crenças fundamentais 

que passam assim a fornecer alicerces possíveis para uma existência coletiva em seus 

diversos aspectos no espaço vivido: o social, lúdico, afetivo e nas práticas de seus saberes 

tradicionais, além da necessidade de retomadas de territórios dantes ocupados por seus 

ancestrais. Sendo assim se faz importante uma investigação pormenorizada da história do 

espaço, da cartografia e do território das “nações” indígenas, especialmente, aquelas 

etnias que estão novamente emergindo em comunidades outrora consideradas caboclas, 

atualmente, algumas dessas (auto) reconhecidas como indígenas seja pelos seus próprios 

agentes, seja pelo Estado, depois do reconhecimento de suas reivindicações. Ou ainda 

                                                                                                                                                                   

“nação”. Boto entre aspa, pois como bem alerta Denise Maldi (1997), não se trata do mesmo sentido de 
Estado Nação do contexto europeu como alerta a autora por meio de uma explicação do  Alexandre 
Rodrigues Ferreira (1972) ao informar que tais referidas “nações” não eram a mesma que um Estado Alemão, 
Francês ou Português, pois muitas dessas “nações” indígenas tinha pequeno número de habitantes, algumas 
com 300, 400 e 600 almas.  E surpreendiam os colonizadores como pequenas corporações ocupavam, às 
vezes, espaços maiores que os dos reinados europeus. 
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muitos reivindicando tais reconhecimentos, como no caso daquelas comunidades à 

margem dos rios em estudo177. 

Nessa direção a investigação mergulhou em uma análise acurada de uma vasta 

documentação a respeito do vale Tapajós buscando mapear o protagonismo indígena no 

processo de formação da Amazônia colonial, assim então foi possível adentrar no território 

vivido e na elaboração de mapas que configuram as situações históricas e as 

territorializações pelas quais vivenciaram os povos nativos que ocupam essa região.  

Nesse sentido foi necessário fazer uma leitura descolonizadora das fontes coloniais 

e da bibliografia havendo necessidade assim de ampliar o objeto de análise da Cartografia 

histórica convencional que leva em consideração em suas investigações somente os mapas 

com elementos cartográficos ou ainda os mapas coloniais feito pelos europeus no período 

antes e depois da invasão europeia nas Américas em que muitos deixam de fora as 

perspectivas e as práticas espaciais indígenas ou quando localizados nos mapas do período 

da invasão ainda seguindo geral uma perspectiva maniqueísta aquela observada por 

Lanplatine (2003) “a figura do mau selvagem e do bom civilizado; ou ainda do bom 

civilizado e da figura do mau selvagem” (Pp. 25-32) , duas ideologias concorrentes as quais 

foram muito recorrentes à época, e, também, nas descrições mais caricatas desses povos 

que adentraram o pós- renascentismo e alcançarão com muita influência as narrativas e 

imagens pelo movimento do romantismo já no século XIX. Ou seja, corroboram, no geral, 

como bem observado por Júnia Furtado (2012), com visões enviesadas sobre os povos 

indígenas, muito embora diversas dessas cartas, como também demonstra Isa Adonias 

(1963), há várias contribuições das populações locais para construção dessas cartas. 

Todavia, Furtado (2012) chama atenção que por mais que exista uma etnologia iluminista 

vasta sobre as populações indígenas, como objeto de estudo dos savants europeus, a 

                                                      

177 Trata-se das terras reivindicadas, por serem indígenas, pelas comunidades caboclas no baixo Tapajós 

desde os fins dos anos de 1990. Atualmente essas comunidades são formadas pelos povos indígenas 
munduruku, apiaká, tupinambá, maytapu, cara-preta munduruku, borari, arapium, tupaiú, kumaruara, arara 
vermelha, tapajó e jaraki.  Tais comunidades indígenas participaram do mapeamento social dos povos e 
comunidades tradicionais do rio Tapajós, coordenado pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia 
(PNCSA) e que resultou em quatro fascículos que abarcam três áreas do baixo Tapajós: o território 
Munduruku, do povo munduruku, no Planalto Santareno; o território Escrivão, da aldeia/comunidade de 
Escrivão, do povo munduruku cara-preta, e da aldeia/comunidade de Pinhel, do povo maytapu, em Aveiro; e 
o território Terra dos Encantados, dos povos tupaiú, tapajós e arara vermelha, em Santarém. 
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cartografia a qual foi sendo elaborada pelos cartógrafos europeus cristalizou uma imagem 

fixa desses povos. Retratados, no geral, como errantes, tendo em vista a dificuldade de 

registrar o caráter nômade de grande parte da população nativa, característica tão 

importante da sua cultura, nos mapas da época (Souto, 2018, p. 106). 

Desse modo a análise descolonial da tese Descolonizando a Cartografia Histórica 

amazônica: representações, fronteiras étnicas e processos de territorialização na capitania 

do Pará, século XVIII (Souto, 2018) passa problematizar o espaço concebido pela 

cartografia histórica, seja por meio das representações indígenas nos mapas coloniais, seja 

por meio dessas representações no âmbito dos mapas de habitantes178 contribuíram para 

uma identidade no universo das representações mais homogênea com o Estado colonial.  

Logo, problematiza-se e questiona-se esse espaço em concebimento em uma 

percepção formatada muito com ajuda dos mapas, censos e museus, o que demonstrou 

muito bem Benedict Anderson (2008) em Comunidades Imaginadas que destacou três 

instituições que modelaram, de forma mais profunda, a concepção que o Estado- Nação 

passou a projetar seu poder na produção da demarcação do espaço , sobretudo, por meio 

da classificação das categorias identitárias dos agentes sociais pelos representantes do 

governo que passariam então a controlá-los no âmbito de uma geografia das delimitações 

de seus domínios e a consolidação de seu perfil étnico e civilizatório europeu. Dessa forma 

o recenseamento, o mapa e os museus constituem as ferramentas instrumentais efetivas 

para legitimar a dominação do Estado em diversas situações históricas que tiveram 

consequências alarmantes para a vida dos povos indígenas e, também, os povos de matriz 

                                                      
178

 Os mapas de habitantes do passado, também, é uma chave de memória espacial ainda no âmbito das 
representações do espaço e das práticas espaciais ( o espaço percebido) configurada na produção histórica 
do espaço para as comunidades indígenas, especialmente, aquelas em situação de contatos, consideradas 
“índios misturados” , pois pode-se adentrar nesses censos coloniais, como demonstrei no segundo capítulo 
da tese, e por meio de uma antropologia histórica numérica trazer à tona a etnicidade encoberta , no mundo 
do trabalho, nas divisões de gênero e perceber para além do debate dos regimes demográficos as divisões 
raciais que já sinalizavam no Estado do Grão-Pará e do Maranhão com a presença indígena antes de ser dada 
questão da segregação racial de forma mais concreta e pensada cientificamente pelos poderes do Estado em 
meados do século XIX. Afinal, somente essa região, Amazônia Colonial, quando comparada com as Capitanias 
do Estado do Brasil era marcada em seus mapas de habitantes por uma divisão não apenas jurídica no âmbito 
das povoações : categoria índios (índios aldeados);  a categoria livres- moradores adjuntos (ou seja, todos os 
livres à exceção dos índios aldeados) e escravos, mas por uma ideia racial, sendo organizadas em povoações 
de branco e povoações de índios. Sendo a Capitania do Rio Negro os seus mapas de habitantes eram apenas 
marcados por povoações de índios (Souto, 2018, p.133). 
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africana que forçadamente foram deslocados para as terras americanas, postos em 

escravidão, passando por cruéis processos de territorialização. 

Sendo assim a descolonização do espaço amazônico colonial é no sentido de 

justamente verificar a limitação de uma cartografia histórica que não alcança os povos 

nativos que foram de suma importância para a própria construção do Estado Colonial. 

Nesse sentido amplia-se análise dessa cartografia convencional que busca deslocar o olhar 

e ampliar as fontes cartográficas considerando outras formas de representações espaciais 

que localize os percursos, direções e as práticas espaciais indígenas, elaborando assim 

outros mapas que visibilize tal protagonismo179. E tal processo de descolonização da 

cartografia histórica passo a direcionar para uma elaboração de uma “nova” cartografia 

histórica que dê conta em mapear os processos históricos de territorialização a partir dos 

múltiplos aspectos do espaço vivido e práticas espaciais dos povos indígenas, retirando 

assim coletividades e comunidades tradicionais da contemporaneidade, especialmente, os 

povos indígenas e quilombolas de tempos fixos e análises evolutivas, conforme bem aponta 

Oliveira (1999) , passando os localizar em um tempo histórico diverso e diferenciado. 

 

A situação colonial, identificação étnica e territorialização no vale Tapajós no século XVIII 

O século XVIII tem uma singularidade marcante nos modos de viver dos povos 

nativos da Amazônia Colonial, pois nesse período a região vive a transição entre dois tipos 

de ordenamentos espaciais, e consequentemente, passam assim por dois processos de 
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 Para tanto foi necessário sair da análise do espaço concebido dos mapas e censos coloniais e adentrar nos 
relatos de viagem a partir de uma perspectiva lefrebvreana (2006) de triplicidade espacial que corresponde 
todo e qualquer campo espacial: o espaço concebido (as representações do espaço); o espaço percebido (o 
intermediário, aquele prediz as relações socioespaciais na produção e reprodução do espaço) e o espaço 
vivido ( o espaço das representações- o simbólico, os das subjetividades, afetividades, o mais subterrâneo e 
por vezes clandestino no âmbito das práticas espaciais de um território vivido a partir deste viés Lefebvreano 
crítico em que aproximo com a realidade das lutas histórica dos povos indígenas na formação da Amazônia 
Colonial gestada em mapas coloniais, censos coloniais e museus. Dessa forma problematizo inicialmente o 
espaço concebido por meio dessas fontes que deixa de fora as práticas espaciais dos povos nativos no âmbito 
da cartografia histórica, pois não abarca a percepção de geografia e mapas dos povos indígenas ou muito 
menos dos quilombos históricos ou das comunidades quilombolas do tempo presente, sendo necessário 
assim ampliar as fontes de cunho espacial. Nesse sentido adentrei em um segundo momento da tese, além 
dos mapas e censos coloniais, nos diários de viagens, roteiros corográficos, relatos e notícias de expedições, 
sejam as científicas, seja as paroquiais que nos trazem grandes elementos e informações a respeito de toda 
uma etno-geografia do espaço colonial. 
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territorialização. O primeiro iniciado ainda em meados do século XVI e XVII quando o 

Estado Lusitano organiza espaço por meio dos núcleos coloniais e aldeias missionárias até 

meados de 1750. Essas últimas responsáveis pela conversão dos povos indígenas em 

cristãos e na arregimentação desses indígenas para o mundo trabalho que se formava.  A 

aldeia missionária nesse ordenamento espacial entre Estado, colonos e nativos se coloca 

como espaço transicional, como bem observa Renata Araújo (2012), o estatuto desses 

aldeamentos missionários era algo ambivalente, haja vista que sua identificação não era 

correspondente para cada uma desses agentes coloniais. Desse modo para as vistas da 

metrópole tinham uma representação de reafirmação da soberania portuguesa, já que 

incumbiram os missionários a tarefa de conversão dos nativos a fé cristã, já para os colonos 

era uma forma de conseguiram com maior facilidade reservas para mão-de-obra, enquanto 

para os missionários ou para os índios não era seguramente isso.  Para os indígenas, diante 

de guerras diversas sejam as intertribais ou entre indígenas e colonizadores nos sertões 

amazônicos ou do Estado do Brasil, conforme observou Maria Celestino de Almeida (2010), 

tais aldeais passaram a serem vistas por muitos desses povos como espaço de 

sobrevivência na colônia onde passaram a se (re) territorializar , ou seja, tiveram 

possibilidade de reelaborar suas culturas e identidades. 

Nessa direção o sentido de territorialização trabalhado nessa pesquisa comunga 

com a perspectiva de Oliveira (2016) que vai além da ótica das fronteiras sociais e 

identidades étnicas de Barth (2000).  A noção de territorialização, portanto, definida por 

Oliveira é pela percepção de um processo de reorganização social que implica em quatro 

situações:  

1)A criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de 
uma identidade étnica diferenciadora; 2) a constituição de mecanismos políticos 
especializados; 3) a redefinição do controle social sobre os recursos ambientais; 
4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado. (OLIVEIRA, 2016, p. 
203). 

 

Tem-se assim a situação colonial demandando deslocamentos forçados e 

implicando em (re) territorializações dos povos nativos para os novos territórios que são 

estabelecidos. Sendo assim nesse primeiro processo de territorialização demandado pelo 

ordenamento espacial missionário se prolifera uma série de classificações étnicas arbitrária 

as quais as agências indianistas do segundo processo de territorialização por meio da 

gestão pombalina, também, seguirá nos apontamentos arbitrários dessas classificações as 
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quais em um terceiro processo de territorialização, de forma, ainda mais etnocêntrico se 

configura pós Estado pombalino, especialmente, em finais do século XIX e se legitima como 

política indigenista oficial ainda na primeira década do século XX. Tal período é marcada 

pela orientação política dos agentes do estado em pacificar as relações locais entre índios e 

regionais, resultando ainda em um autoreconhecimento dos próprios indígenas referente a 

uma “indianidade genérica”, posição que outros índios e índias passaram a compartilhar 

quando objetificados por essa mesma relação tutelar (Oliveira, 2016, p. 272). Tais 

processos classificatórios arbitrários que somente mais recentemente em meados das 

décadas de 1980 e 1990 a antropologia adentrou nos movimentos sociais e nas associações 

com essas comunidades e por meio de pesquisadores de diversas instituições e a 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA) para assim verificar e assessorar melhor a 

forma mais legítima de mapeamento e classificação que passou se dá pela auto 

identificação desses próprios povos, sejam os indígenas, sejam quilombolas.  Com 

destaque especial para o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, entre meados de 

2005 foi criado, passando a direcionar povos indígenas e comunidades tradicionais para 

elaboração de auto cartografias, bem como em suas auto identificações. Auxiliando esses 

povos tradicionais para o empoderamento de suas identidades coletivas e na demarcação 

das lutas de seus territórios. 

Sendo assim pode-se verificar por meio do primeiro processo de territorialização 

que ocorreu com as “nações” indígenas do Baixo Tapajós uma série de deslocamentos 

forçados desde meados do século XVII , sobretudo, quando as missões deixam de ser 

itinerantes e passam a ser aldeias fixas que , segundo Maria Regina Celestino de Almeida 

(2010), diante da resistência dos indígenas à catequese e das intensas guerras , a 

missionação nos sertões se mostrou instável, perigosa e ineficaz, o que acarretou na 

mudança da proposta inicial. Da conversão católica itinerante dos tempos iniciais a prática 

de descimento, ou seja, de deslocamentos de indígenas de seus lugares de origem passou a 

ser utilizado pelos missionários na fixação de aldeias, próximas dos núcleos portugueses. 

Temos assim no início do século XVIII essas aldeias fixas no Vale Tapajós recebendo 

“nações” indígenas de todas as direções da Amazônia Colonial.  

No ano de 1742 o Padre Manoel Ferreira traz notícias do rio Tapajós referente à 

uma expedição que realizou com o cabo Leonardo de Oliveira em uma correspondência 

oficializada em 1751 em que demarca o curso do rio Tapajós. A expedição sai do Mato 
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Grosso e adentram no encontro entre o rio Amazonas e o rio Tapajós. Nesse relato de 

viagem o Padre Manoel vai fazendo uma série de classificações a respeito das “nações” 

indígenas que viviam fora dos aldeamentos missionários até chegarem nos núcleos 

coloniais onde estão localizadas as aldeias mais próximas da Fortaleza do Tapajós (Souto, 

2018). Como veremos logo abaixo o croqui feito por João de Souza Azevedo entre os de 

1747-48. 

 
Mapa 1 – Rio Tapajós (1747-48) 

 

 

Fonte: SOUTO, 2018. P. 262. 

 

O mapa acima demonstra todo um ordenamento espacial disposto pela 

Administração do Estado Luso e da gestão missionária. A fortaleza do rio Tapajós (1697) 

localizada em local estratégico de entrada do principal núcleo colonial desse rio delimitada 

pelas aldeias do Tapajós.  E, também, demarca o encontro com outro rio importante, o rio 

Amazonas. Além desse aldeamento, há ainda mais quatro aldeias missionárias: aldeia de 

Borary, aldeia São José, aldeia São Ignácio e Arapiuns.  E com elas suas igrejas e casas. 

Esse mapa, também, demarca toda uma dinâmica territorial não somente dos 

núcleos coloniais, mas como as “nações” indígenas estavam organizadas, especialmente, 

passando a demarcar seus territórios cada vez mais distante desses nucleamentos.  E 
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muitas dessas “nações” sendo descritas como reinos ou províncias na documentação 

colonial em função de terem uma vasta ocupação territorial e com muitos habitantes. Tais 

povoações indígenas, como pode ser visto acima, estão localizada da margem direita para 

esquerda : província de Jacarêaquaras (Jacareuará), Tapacurâs, Amajus (Amanajús), 

Comandiz (Comaní), Coruaizes, Sapupês, Muatuares (Motuarí), Surinas, Periquitos, 

Nencuria, Apecurias, Semcurias, Apencurias, Anijuariás, Guarupâs- Reino muito extenso, 

Muquiria, Muríua, Ipecurisá, Apaynueriá, Aparíaz e Mosaùs ( Souto, 2018, p.264). 

Nessa direção é importante registrar que o Padre Manoel Ferreira seguiu o processo 

de etnificação dos povos nativos tais quais viajantes missionários anteriores, a citar o padre 

Cristóbal Acuña (1641), padre Samuel Fritz (1654-1725); o padre João Felipe Bettendorf ( 

1694-1698); além de relatos de expedições feita pelos agentes do corpo político e militar 

dos Estados Ibéricos , a lembrar Vicente Pizón (1500); Diogo Nunes (1538); A viagem de 

Orellana pelo rio Amazonas (1541-1542); A viagem de Pedro Texeira (1637-1639), dentre 

outros agentes dos Estados Ibéricos que trazem diversas classificações étnicas realizadas 

no avançar do conhecimento e demarcação do território amazônico colonial em seus 

diários e notícias de viagens expedicionárias. 

Muito embora os pesquisadores alertem sobre a utilização com cautela das 

nomeações étnicas, em especial, as do período colonial em função de serem resultantes 

das dissimulações ou das próprias invenções dos lusitanos (Monteiro, 2001; Almeida, 

2017).  Em contrapartida referir-se as interpretações de identificação étnica como algo 

“inventado”, “maquiado” ou “manipulado” resulta em uma ação de distorção da realidade, 

o que gera um conflito de entendimento no sentido de desconsiderar o que está intrínseco 

às identidades étnicas como identidades contrastivas180.  Sendo assim a identidade acaba 

sendo interpretada, de forma, pejorativa como escamoteadora da “verdadeira identidade” 

dos indígenas (SANTOS, 1997 apud SILVA 2005, p. 117). 

                                                      
180

 A identidade étnica contrastiva define-se na essência da identidade étnica à base da qual está se define 
por meio da imposição do “nós” diante dos “outros”, o que é etnocentricamente vista por ela, logo, o 
etnocentrismo se coloca como sistema de representações em que comprova empiricamente a emergência da 
identidade étnica de forma mais “primitiva”, contudo a particularidade da situação que produz a identidade 
étnica é a situação de contato interétnico e, também, quando se posiciona como fricção interétnica , ou seja, 
não se trata apenas de relações interétnicas que se conflitam simplesmente, mas que se negam, tal realidade 
de fricção que impulsiona a característica básica da situação de contato (OLIVEIRA, 1981, p. 25). 
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Os indígenas não eram sujeitos passivos desse processo identificação, afinal a 

“nomeação oficial” é um ato de imposição simbólica que arregimenta a seu favor a força 

coletiva, consensual e do senso comum, pois é executada por agentes do Estado os quais 

detém o “monopólio da violência simbólica legítima”.  

Nessa direção do que está sendo como colocado na validade de um jogo de 

disputas em que não era raro os indígenas coloniais se utilizarem das classificações 

indicadas pelos colonizadores se assim for garantir seus interesses nesses jogos de disputa 

de representações imposta no espaço em concebimento. Sendo assim no croqui de João de 

Souza Azevedo pode ser visto um reino indígena identificado como “Copariz Língua geral”, 

tal povoação é a que está mais próxima dos aldeamentos missionários e dos núcleos 

coloniais, possivelmente uma organização de diversos indígenas de diferentes origens 

étnicas das cabeceiras do Tapajós que  se estabeleceram nessa povoação sob o signo e a 

comunicação de uma língua geral construída por eles delimitando sua (r) existência e luta 

fora dos aldeamentos.  

Na correspondência o Padre Manoel Ferreira informa “(...) não tem outro nome 

mais, [que] o de [rio] da Língua geral, mas não língua Topinabâ; he língua geral das 

cabeceiras dos tapajós...”181. Sendo assim podemos verificar a ambivalência da informação 

não como sendo um dado meramente fornecido pelo olhar do colonizador, mas como 

deixam escapar nas entrelinhas as resistências e reelaborações de identidades étnicas 

indígenas no espaço da mediação cultural (Montero, 2006) que ali se estabelecia entre 

diversos agentes sociais e étnicos. Outra coisa, a língua geral, também, chamada de 

“Nheengatu” foi uma língua de base tupi criada pelos jesuítas como uma forma de 

comunicação mais eficaz no momento da conversão de diversas “nações” indígenas de 

inúmeros e diferentes troncos linguístico.  Tal língua geral quando se estabeleceu pelas 

terras do rio Tapajós recriou-se, pois como bem observou o padre Manoel Ferreira, não é 

língua geral de base tupi, mas uma língua geral das terras Copariz, das cabeceiras desse rio. 

                                                      
181

 Breve notícia do Rio Tapajoz, cujas cabeceiras último se descobrirão no anno de 1742 por huns certanejos 
ou mineiros do Matto Grosso, dos quaes era Cabo Leonardo de Oliveira, homem bem conhecido, e dos mais 
experimentados nos certões das minas. Cod. CXV/2-15, nº 7, 1750, Biblioteca Pública de Évora. 
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Nessa direção Bhaba (1998) ajuda entender que tal situação se trata de uma 

negociação complexa que se movimenta e busca conferir autoridade aos “hibridismos 

culturais” que emergem em momentos de transformação histórica. Estabelecendo assim o 

“direito” de se expressar a partir dos lugares periféricos do poder e dos privilégios que são 

autorizados os quais não dependem da persistência da tradição; logo sendo alimentado 

pelo poder da tradição que se recoloca por meio de condições contingenciais e 

contradições sobre as vidas das comunidades indígenas que emergem. Sendo assim o autor 

verifica que ao recriar o passado este insere outras temporalidades culturais imensuráveis, 

ocasionando na (re)invesão da tradição. Tal processo por uma identidade étnica mutável e 

uma ancestralidade dinâmica e afasta-se de um parâmetro de uma identidade original ou 

de uma tradição “recebida”. 

Sendo assim os etnônimos indígenas os quais podem ser visualizados no croqui 

acima que veio em anexo da correspondência do padre Manoel Ferreira e muitos desses 

que aparecem na documentação investigada vem com muitas classificações carregada com 

a percepção ideológica e de interesses dos agentes coloniais, conforme bem pontua 

Almeida (2017), a partir de suas compreensões bem errôneas referente suas línguas e 

realidades sociocultural, resultando na criação de diversas etnias . 

Outra coisa importante de notar é que muitas das “nações” indígenas dispostas no 

mapa 1 que marca os anos finais da gestão missionária no espaço amazônico colonial 

muitas não apareciam no contexto de domínio de duas importantes nações que se 

organizavam e demarcavam poder pelas terras banhadas pelo rio Tapajós e rio Amazonas 

que são : a ‘nação’ Tapajós e a ‘nação’ Tupinambá que subjugavam diversas outras ‘nações’ 

indígenas. Quando essas “nações” indígenas passam a ter várias baixas e sucumbiram ou 

dispersarem pelas matas a dentro em função do avançar das tropas lusitana para delimitar 

o território luso, especialmente em meado do século XVII, as que estavam mais encobertas 

em função do domínio desses dois grandes povos passam a se recolocar no espaço e 

delimitar seus territórios nos finais do regime espacial do missionário em 1750 ( 

Rombazzini, 2013; Souto, 2018, pp. 283-284).   

Tal situação e disposição de “nações” indígenas que se recolocam e delimitam seus 

territórios deve ser vista pela perspectiva da etnogênese em oposição a uma ótica 

escatológica de extinção, pois é por meio de uma análise processual de etnogêneses que se 

pode alcançar o dinamismo intrínseco dos grupos étnicos nas quais as lógicas sociais 
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revelam toda uma flexibilidade que poucas vezes são lidas por historiadores ou pelos 

projetos antropológicos em que muitos tratavam estas sociedades indígenas de forma fixa/ 

estática no tempo-espaço (Bartolomé, 2006). Ou ainda como verifica Boccara (2002) que 

somente muito recente tem se observado os processos de etnificação e etnogêneses e 

assim investigando como se fazem fluídas as construções identitárias estabelecendo zona 

de “mestiçagem” entre resistência e aculturação que se deslocam grande parte dos povos 

fronteiriços (p.56). 

Sendo assim com o advento da gestão pombalina e com o fim do regime 

missionários no espaço amazônico colonial, a expulsão dos jesuítas (1759), cria-se o 

diretório dos índios e as aldeias missionárias são transformadas em vilas é quando ocorre o 

2º processo de territorialização. Os índios libertos do poder religioso passam a ficar 

subordinado ao regime do diretório ligado á uma administração leiga. E assim se legitima 

uma política extremamente assimilacionista e de embranquecimento étnico dos povos 

nativos por meio de leis que incentivavam os casamentos interraciais e a obrigatoriedade 

da língua portuguesa. 

Para Pacheco de Oliveira (2016) é este o segundo modelo de territorialização 

provocado pelo Estado metropolitano que passa se enraizar uma estrutura fundiária que 

culminaram nos grandes latifúndios do Estado contemporâneo.  Esse segundo processo 

tem um efeito ainda mais feroz na vida dos povos indígenas, pois passam a serem 

completamente desagregados de suas sociedades, quando no regime missionário ainda era 

permitido manter algum contato com suas povoações de origem, começando assim todo 

um processo gradual de regularização de propriedade mercantil da terra que cada vez mais 

passaria ficar concentrado dos que tinham o poder econômico. Os engenhos tornam-se 

investimento mais perenes e rentáveis do que os instáveis núcleos urbanos dos sertões 

amazônicos.  

Tal conjuntura fragilizava e deslegitimava ainda mais os indígenas e seus 

descendentes dos direitos naturais que detinham de usufruir e ocupar suas terras. 

Levando-os a viverem relegados a relações clientelísticas e de patronagem em que a 

população nativa e futuras gerações viveriam, em geral, na posição de agregados, 

assoldados em terras considerados de outros. Esse segundo momento podemos 

acompanhar pelo percurso que o bispo Frei São José realizou entre anos de 1762 e 1763 o 

qual deu origem ao seu diário. Tal diário já foi usado para inúmeros estudos para o 
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entendimento seja do trabalho desse Bispo na Amazônia enquanto um religioso da 

conjuntura das luzes europeia, quanto para entender os encaminhamentos do Estado 

pombalino com outra perspectiva de gestão religiosa.  O percurso feito por esse bispo que 

sai de Belém, passando por mais duas povoações de branco, Gurupá e Cametá, e adentra 

os interiores da Capitania do Pará passando por mais 24 povoações de índios182 teve uma 

durabilidade de mais ou menos seis meses passando por diversos rios e reportando 

informações etno-geográficas, sociais e culturais do estado que estavam vivendo essas 

povoações e as “nações” indígenas  e os índios aldeados advindo de diversos lugares da 

Amazônia. 

Para os rios Amazonas e rio Tapajós o diário do Bispo Frei São José faz percursos e 

mapas textuais das povoações índios e “nações” indígenas.  Para essa região adentramos 

nas práticas espaciais indígenas e no território de vivido descrito pelo padre assim sendo 

possível reconstruir cartograficamente via geoprocessamento como estavam dispostas 

essa região por meio da visibilidade e protagonismo dos índios, seja o das povoações de 

índios quanto das “nações” indígenas que as cercavam por mata a dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

182
 A gestão pombalina marca, de forma, indelével o espaço amazônico quando não somente transforma as 

aldeias em vilas, mas marca essa região fazendo uma divisão de povoações que para as capitanias do Estado 
do Brasil não existiam, compondo o Estado do Grão-Pará e Maranhão em Povoações de brancos e povoações 
índios. Conforme demonstro nos dois primeiros capítulos da minha tese (Souto, 2018, pp.110-134) que já 
havia uma ideia de raça para o contexto do espaço amazônico colonial. As povoações de brancos era aquelas 
marcadas pela formação do núcleo colonial formatado pelos lusitanos havendo investimentos mais pesados 
no período pombalino na economia agro extrativa, nas plantations e engenhos. Eram aquelas freguesias 
habitados por pessoas livres em geral, escravos e sem índios aldeados. Já as povoações de índios 
desenvolveram uma economia mais extrativa e agropecuária, a exemplo do Marajó, marcados por grandes 
fazendas. Eram aquelas freguesias as quais vieram da formação de antigas aldeias missionárias e habitadas 
por pessoas livres, índios aldeados e escravos. 



436 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Mapa 2 - Região do rio Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser visto aparecem “nações” indígenas em rios que são adjacentes ao 

rio Amazonas, a exemplo de povoações que fazem parte do atual arquipélago do Marajó, a 

exemplo de Melgaço e Portel que abarcam as “nações” Nheengaíbas e Mamayanazes que 

foram descidos um pouco antes de 1662, conforme notícias do Padre Vieira, segundo 

informa Bispo Frei São José ( São  José,1847,p. 481). Ou ainda o Ariquenos e Manaus, 

respectivamente vem da região do rio Madeiro e do rio Negro. Tal povoação de índio é 

informada pelo diário de São José como a maior do Estado, possuindo cerca de duas mil 

pessoas (Souto, 2018, p.291). 

E para a região do rio Tapajós São José faz o seguinte mapeamento de identificação 

étnica e territorialização. 
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Mapa 3 – Região do Rio Tapajós  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Revista do Instituto Histórico e Geográfico e Brasileiro, t 9, 1847, p. 43-107; 179-227; 328-375;  
476-527. 

 

Tem-se assim grande parte das “nações” indígenas do rio Tapajós mapeadas pelo 

Baixo Amazonas na viagem expedicionária realizada pelo bispo Frei São José em ambas as 

situações históricas tiveram suas origens nas cabeceiras dos seguintes rios dessa região: rio 

dos Arinos, rio dos Tapajós e rio Maúes. Bem como as nações mais guerreiras que resistiam 

a ambos os processos de territorialização desencadeados pela política colonial lusitana os 

quais vinham sendo deslocadas e/ou se deslocando por essas áreas dentre as quais a 

“nação” Comandiz, Jacarêaquaras, Guarupás, Arapiuns, Sapupes, periquitos, dentre outras, 

algumas aparecem ainda no mapa de Samuel Fritz (1707), a citar os Sapupé, Maués, os 

Arapiuns, digo pelo margem do Rio Tapajós ( Souto, 2018, p. 250 ; Noronha, 1862; Daniel, 

1975; Porro, 2012; São josé, 1847; Rodrigues, 2006; Papavero et al., 2002). 

Nos mapas acima as “nações” indígenas estão organizadas como uma imagem 

móvel daquele período registrado pela viagem do Bispo Frei São José. Móvel, pois não se 

trata de uma imagem estática. Afinal como pode ser verificado muitas dessas “nações” já 

vem de vários outros deslocamentos ou descimentos até se [re] territorializarem em suas 

novas localizações, conforme observa o frei. 
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Nessa direção pode-se avaliar assim uma configuração de identificação étnica e de 

territorialização que apesar da prática de genocídio perpetrada inúmeros de contextos 

quando as “nações” indígenas reagiam, resistiam, negociavam e guerreava conseguiam se 

reajustar ao longo dos processos de territorialização desencadeadas pelo Estado. Muito 

embora o Estado do Graão-Pará do século XIX ainda esteja marcada pela paisagem e 

composição indígena nas povoações e mesmo em Belém fortemente marcada em sua base 

populacional. E não somente indígena, mas também negra, especialmente, a Amazônia das 

matas á dentro, a floresta enegreceu entre mãos dadas com mocambos de índios e negros 

ou negros e indígenas e mestiços uma outra forma de cartografia histórica de resistência à 

margem e marginal que também precisar ser melhor investigada e reconstruída. 

 

A “nova” cartografia histórica, a emergência étnica dos povos indígenas do Vale Tapajós 

e a “nova” cartografia Social da Amazônia 

O último tópico farei uma reflexão sucinta em função do tempo183 sobre o que 

chamo de uma de ‘nova’ cartografia histórica que desenvolvi em minha tese de 

doutoramento Descolonizando a cartografia histórica amazônica: representações, 

fronteiras étnicas e processos de territorialização na Capitania do Pará, século XVIII. Nesse 

trabalho, como mencionei sucintamente em notas acima, busco mapear o espaço a partir 

de uma triplicidade espacial que corresponde todo e qualquer campo espacial no âmbito 

das práticas espaciais de um território vivido a partir de uma perspectiva Lefebvreana 

crítica em que aproximo com a realidade das lutas histórica dos povos indígenas na 

formação da Amazônia Colonial gestada em mapas coloniais, censos coloniais e museus. 

Dessa forma problematizo inicialmente o espaço concebido por meio dessas fontes que 

deixa de fora as práticas espaciais dos povos nativos no âmbito da cartografia histórica, 

pois não abarca a percepção de geografia e mapas dos povos indígenas ou muito menos 

dos quilombos históricos ou das comunidades quilombolas do tempo presente, sendo 

necessário assim ampliar as fontes documentais de cunho espacial. Nesse sentido adentrei 

                                                      
183

 Mas que será melhor explorada à medida que forem publicados os resultados da minha pesquisa atual de 

pós-doutoramento pelo Programa de Cartografia Social e Política da Amazônia da UEMA referente a uma 

„nova‟ cartografia histórica dos Engenhos do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Com foco nos espaços dos 

antigos engenhos da chamada Baixada Maranhense onde atualmente muitas das terras tradicionais dessa região 

são ocupados por quilombos. 
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em um segundo momento da tese, além dos mapas e censos coloniais, nos diários de 

viagens, roteiros corográficos, relatos e notícias de expedições, sejam as científicas, seja as 

paroquiais que nos trazem grandes elementos e informações a respeito de toda uma etno-

geografia do espaço colonial.  Sendo assim possível a elaboração de mapas geoprocessados 

de “nações” indígenas e territorialização do rio Tapajós; mapa de dinâmica territorial do rio 

Tapajós;  mapas de povoações de índios e povoações de branco; mapas de índios aldeados 

do rio Tapajós (1792) os quais foram elaborados a partir de fontes espaciais específicas: 

mapas de habitantes; notícias de viagem do Padre Manoel de Ferreira e do diário de 

viagem do Bispo Frei São José184. 

Toda essa reconstrução de uma cartografia histórica descolonizadora do espaço 

amazônico concebido em situação colonial das representações e práticas espaciais 

indígenas nos mapas textuais e de habitantes vai no encontro da luta da retomada da 

história dos povos indígenas dessa região do rio Tapajós. Nessa “nova” cartografia histórica 

foram mapeadas cerca de 146 “nações” indígenas sendo que dessas apenas seis “nações 

indígenas” aparecem no contexto de luta do presente e reivindicaram suas (auto) 

identificações do passado nos rios Amazonas e Tapajós das atualidades são essas: Waiapi, 

Tapajós, Arapiuns, Baré, Muduruku, Sateré-Mawé.  

Tais contextualizações são fundamentais para os indígenas dessa região, por 

reivindicarem para si a ascendência de povos de várias denominações. O direito à 

autoidentificação, a referência e deferência de resistentes, é fruto de toda uma 

organização política que se iniciou em 1998, na comunidade de Takuara. Um movimento 

pelo reconhecimento da condição indígena que se expandiu e conquistou a adesão de 48 

aldeias politicamente formadas, por grupo de parentes unificados por afinidades e 

chefiados por caciques. 

Sobre o processo de auto reconhecimento dos “índios misturados” das 

comunidades étnicas do Vale Tapajós o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia 

elaborou quatro fascículos que abarcaram o mapeamento social dos povos e comunidades 

do rio Tapajós, alcançando três áreas do Baixo Tapajós : o território Munduruku, do povo 

                                                      
184

 A escolha da região explica-se pelo recorte e acesso de informações delimitadas pelas fontes localizadas, de 

forma, mais completa a respeito de uma análise processual de etnogênesis e territorialização para o Vale 

Tapajós. 
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munduruku, no Planalto Santareno; o território Escrivão, da aldeia/comunidade de 

Escrivão, do povo munduruku cara-preta, e da aldeia/comunidade de Pinhel, do povo 

maytapu, em Aveiro; e o território Terra dos Encantados, dos povos tupaiú, tapajós e arara 

vermelha, em Santarém. Tais comunidades atualmente são formadas pelas seguintes 

etnias auto reconhecidas: munduruku, apiaká, tupinambá, maytapu, cara-preta 

munduruku, borari, arapium, tupaiú, kumaruara, arara vermelha, tapajó e jaraki.  Sendo 

assim tal material, além das auto cartografias, traz uma série de relatos dos moradores 

dessas comunidades que participaram do auto mapeamento sociais que narram suas 

origens e de como passaram re-elaborar seu passado, como pode ser verificado na 

narrativa oral do Cacique Mario Cardoso do povo Tupaiú: 

 
Meu nome é Mário Cardoso Ferreira, sou cacique do povo tupaiú de aldeia de 
Aminã; o nosso autorreconhecimento foi quando a gente teve uma assembleia da 
Resex em 1994, e em 1998 nós tivemos assembleia do GCI. A gente já era 
indígena, só que não tínhamos um esclarecimento, um conhecimento pra se 
assumir definitivo como indígena. A gente teve uma assembleia e nós mesmo, 
entre família, conversamos também. Então, minha avó e meu avô era índio e ele 
disse que nós era de uma etnia. Mas nós nunca perguntamos que etnia era. 
Depois apareceu essa família Tupaiú, que ainda é meu parente. Eu era filho de 
criação deles; a mulher que me criou era minha tia. Então, em 2002 nós nos 
reconhecemos e passemos a nos auto identificar como indígena. Nós fizemos o 
Território da Terra do Encantado – é a Terra dos Encantados. Eu estou com 16 
anos de liderança, e antes de mim tivemos dois caciques, que foi o Juvenal 
Imbiriba e o Gerson Ferreira Henrique, que é pajé – Mário Cardoso Ferreira. 
Aldeia Zaire, oficina de mapas, em 23/02/2017. (ALMEIDA, 2017, p. 5). 

 

Sendo assim retomam um movimento parecido que viveram os povos indígenas do 

Nordeste o qual João Pacheco de Oliveira (2016) chamou de “A viagem da volta” que longe 

de ser uma retomada literal do passado, ou muito menos desconectado do presente, trata-

se da retomada e luta de identidades étnicas renegadas ou vistas como “misturadas”.  

Nesse sentido a “A viagem da volta” são percursos feitos pelas lideranças indígenas e suas 

comunidades em movimento político com a reafirmação de seus valores históricos, morais 

e de crenças fundamentais que passam assim a fornecer alicerces possíveis para uma 

existência coletiva em seus diversos aspectos no espaço vivido: o social, lúdico, afetivo e 

nas práticas de seus saberes tradicionais, além de reativarem uma memória larga185 

                                                      
185

 Ver: CUSICANQUI, Silva Rivera.  Oprimidos, pero nos vencidos.  Luchas del campesinado aymara y qhechwa 
1900-1980. La Mirada Selvage. 2010. 
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alcançando situações históricas que rememoram períodos em que seus ancestrais lutaram 

na revolução, sendo essa região a última a tombar, como bem retrata a tese de Florência 

Vaz186. Sendo assim se faz importante uma investigação pormenorizada da história do 

espaço (social) dessas terras tradicionalmente ocupadas, a elaboração de uma “nova” 

cartografia histórica em diálogo com essa memória coletiva dos territórios das “nações” 

indígenas, especialmente, porque, como já vimos emergiram reivindicando suas 

identidades étnicas que remontam o período de formação das terras tradicionalmente 

ocupadas que banham o rio Tapajós.  

Se “hoje” apenas seis “nações” indígenas dos tempos coloniais ressurgiram, 

“amanhã” possivelmente pode ser mais. 
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UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS DOS CORPOS 
AFRICANOS 

 
Cristiane Freire Gomes187 

 
Resumo 
O objetivo desse estudo é analisar como os estudantes africanos/as em diáspora no Ceará são percebidos 
identitariamente. A presença concentrada de seus corpos seja num posto de saúde ou mesmo na emergência 
dos hospitais locais. Esses espaços criam condições favoráveis para uma investigação de caráter qualitativo 
através do método etnográfico a partir de trabalho de campo. É necessário identificar, como são construídas 
tais identidades que partem da concepção dos corpos.  
 
Palavras-chave: Identidade; Diáspora; Estudantes Africanos. 

 
Introdução 

Em quase uma década de instalação da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), instituição essa, que tem como um dos seus objetivos, 

promover o intercâmbio em especial entre Brasil e África, no aspecto educacional, cultural, 

social, econômico, com os PALOPs. Assim, esta pesquisa, através do estudo antropológico, 

visa chegar mais próximo nas relações sociais estabelecidas. A antropologia que outrora 

fazia seus pesquisadores se deslocarem a longas distâncias agora na contemporaneidade 

busca estudar também os micro eventos locais. Estes que acontecem no advento do fluxo 

de grupos, neste caso específico, movimento diaspórico com fins acadêmicos. 

As cidades Redenção e Acarape fazem parte do circuito de municípios do Maciço de 

Baturité que recebe anualmente estudantes internacionais do continente africano. Trata-se 

de uma cooperação internacional que prioriza a educação universitária, mas alarga-se em 

termos culturais, entre o Brasil e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. (PALOPs) 

As percepções locais sobre os novos residentes são construídas a partir das experiências 

cotidianas que extrapolam o ambiente universitário. Diante deste contexto, faz-se, 

portanto, necessário explorar as diferentes formas de construção identitárias provenientes 

de relações étnicos raciais estabelecidas nesse contexto. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo analisar como a população do Maciço 

de Baturité-Ce percebe a presença dos/as estudantes “africanos/as” nos espaços urbanos 
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da região. Pretende-se identificar quais mecanismos são acionados na criação de “outras” 

identidades a partir das relações entre “africanos/as” e população local. Como locus de 

estudo, pretendem-se enfocar em dois bairros ao redor dos campi da Universidade, um 

situado na cidade de Redenção e o outro em Acarape, ambos com forte presença destes 

estudantes. Aliado a investigação junto aos moradores locais sobre as percepções dos 

mesmos a respeito dos novos residentes internacionais, objetiva-se também através das 

agentes de saúde de cada bairro estudado, analisar como é feito a incorporação destes 

novos beneficiários no sistema de serviços básicos de saúde. Como as agentes de saúde são 

responsáveis por dá assistência domiciliares aos moradores de um bairro ou comunidade, 

sendo por meio delas que os habitantes são informados e encaminhados para receber 

assistência ao posto de saúde, portanto, tem-se necessário investigar como é o processo 

de construção identitária que as agentes de saúde fazem sobre a saúde da população de 

estudantes “africanos/as”. Tendo em vista que assuntos relacionados à saúde dos mesmos, 

vez ou outra são motivadas por especulações.  

Diante disto, é importante averiguar a partir de quem faz o acompanhamento da 

população africana. E para tal, é necessário identificar, como são construídas tais 

identidades que partem da concepção dos corpos, para Marcel Mauss (1934, p.213) toda 

sociedade se utiliza de seus corpos para produz seus próprios hábitos. Sendo assim os 

grupos internacionais são pensados, percebidos e classificados ajuda-nos a entender como 

tais estruturais coletivas e individuais operam com a sua presença. Em outras palavras os 

“outros”, sendo estes diferentes deles, são diferenciados cotidianamente seja, através da 

cultura, língua, nação, cor de pele, hábitos, religião, etnia, dentre outras categorias.   

A antropologia urbana irá conduzir esse estudo por dispor de material teórico e 

metodológico capaz de capturar o duplo movimento que Magnani (2009, p.132) sugere, de 

“um olhar de perto e de dentro”, através deste movimento produzirei assim uma 

etnografia que perceba as nuances nas relações entre os distintos atores sociais em 

questão. Para tal, irei dispor as analises do estudo nos lugares de ações, que as relações se 

estabelecem. Não em âmbitos distantes, mas, no próprio circuito das cidades, nas 

dinâmicas que movimentam seus corpos. 

 A respeito da função e participação da etnografia nos processos investigados: “a 

etnografia descodifica e recodifica, revelando as bases da ordem coletiva e da diversidade, 
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da inclusão e da exclusão. Ela descreve processos de inovação e de estruturação e faz 

parte, ela mesma, desses processos”. (CLIFFORD, 2016, p.33) 

 Compreendo que qualquer processo identitário é construído sempre a partir da 

projeção socialmente estabelecida, ou seja, o meio que estamos inseridos nos percebe e 

aponta como membro de um grupo, aqui em questão, grupo racial. Diante desse cenário 

saliento a importância de prosseguir investigando sobre os estudantes do continente 

africano, desta vez a partir das representações identitárias construídas na ação de 

incorporação daqueles nos serviços básicos de saúde por meio das agentes locais.  

 O estado do Ceará se orgulha de sua participação histórica e política no processo 

de libertação dos escravizados/as no maior modelo de escravidão racial. E a cidade de 

Redenção-Ce como parte desta história ficou conhecida até então como “Rosal da 

liberdade”, “terra da abolição”, a exemplo de seu feito histórico. Diante de um cenário tão 

propício a discutir questões que envolvem temas raciais por guardar em seus engenhos, 

casarões, museus, serras, praças, igrejas, ruas e monumentos e o mais importante, na 

própria população, memória que remeta a tal processo histórico. Muito embora em 

nenhum momento há exaltação da raça negra, ao contrário há um discurso pós-libertação 

de que todos os ex-escravizados/as e seus descendentes voltaram para seu país de origem 

ou deslocou-se para outras regiões do Brasil.  

Destacando o fato de que o discurso de identidade negra está ausente na região.  

Pensando neste lugar e seus entorno, e com a chegada de uma instituição de ensino 

superior, que pauta por abordar temas emergentes pouco discutidos e problematizados 

antes nas salas de aula. Destaco a importância da participação da antropologia no processo 

de observação destes espaços aonde ocorrem os diferentes fenômenos. Em que novas e 

velhas concepções sobre determinados temas são verbalizados. Diante disto, reflito sobre 

as relações estabelecidas entre residentes locais e residentes internacionais (africanos/as) 

tendo em vista concepções individuais e coletivas criadas a partir da permanência e 

deslocamento dos novos moradores internacionais na Região do Maciço de Baturité. 

Levando em conta seu fluxo dentro das cidades, órgãos públicos, comércio em geral 

(formal e informal), serviço de transporte, aparelhos públicos dentre outros espaços de 

circulação e uso em cidades. 

Segundo Magnani (2009, p.137) é através desse fluxo de movimentação pela cidade 

que os atores sociais constroem os seus, “múltiplos, diferentes e criativos arranjos 
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coletivos”, Não importando sua coerência, mas, sim sua forma de existir em meio aos 

deslocamentos cotidiano das cidades. Para Gilroy (2001, p.10) “na medida em que os 

contatos interculturais e transculturais se espalham se tornam mais desafiantes”. Diante de 

um cenário em que tais relações estão acontecendo cotidianamente, proponho lançar 

atenção para as nuances destes contatos, buscando anotar etnograficamente os discursos 

e práticas, as diferentes formas de distância e de aproximação entre as partes envolvidas, 

agentes de saúde e estudantes “africanos/as”. Em momentos de constantes marcações 

identitárias que surgem concepções sobre aquele “outro”, o que não é nacional, mas sim, 

“estrangeiro”, “africano”, “moreninho” dentre outras identidades criadas com o contato, 

ou seja, no que tange as relações estabelecidas pela presença de grupos internacionais do 

continente africano no Ceará, em especial no Maciço de Baturité, na qual se encontra três 

dos quatros campi da UNILAB. 

   É através dos conceitos ou definições que problematizamos as concepções que 

surgem no advento das diferenças. Os “africanos/as”, no fluxo diaspórico são pensados 

localmente a partir de sua incorporação na nova sociedade, assim diferentes percepções 

sobre o “outro” se constroem. As representações que são criadas simbolicamente 

produzem uma série de classificações sobre grupos ou indivíduos. Isto faz parte do que 

entendemos por identidade. Justamente, identidade é a forma representada 

simbolicamente para marcar o que você é, e o que você não é. Essa construção se dar 

através da relação, ou seja, a identidade é algo relacional Woodward (2012) onde 

indivíduos são excluídos ou incluídos. 

 Nesse sentido a identidade é “marcada pela diferença”. É o reconhecimento dessa 

diferença que aponta uma sequência de problemas, principalmente ao se notar distante do 

outro grupo, em termos de similaridade. Uma espécie de mundos distintos mesmo 

próximos em contexto local, de compartilhamento de certos espaços sociais. Gerando 

assim a face da exclusão.  

Hall (2011) e Silva (2011) afirmam que existe uma relação de poder ao definir-se 

com uma identidade e não com outras, gerando assim a diferença. Esse poder também 

está presente quando determinamos ou marcamos quem faz parte e quem não faz parte 

do grupo. A função do poder é incluir e excluir. Já em outros casos o poder “marca 

fronteiras” “nós” e “eles”. Silva pontua que esses pronomes ‘nós’ e ‘eles’ são “indicadores 

de posições de sujeitos fortemente marcadas por relações de poder.” (SILVA, 2011, p.82). 
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A presença concentrada de seus corpos seja num posto de saúde ou mesmo na 

emergência dos hospitais locais. Criam condições favoráveis para uma investigação, os 

fatores que colaboraram pela escolha de priorizar como sujeitos de observações os agentes 

de saúde, diz respeito a fatores intrinsecamente: primeiro ao fato das constantes visitas 

domiciliares, propiciando assim um conhecimento mais prático dos atendidos pelo serviço. 

E o segundo, está relacionado ao deslocamento das agentes entre os domicílios, 

mecanismo este necessário para obtenção de dados etnográficos além de muito 

importante no trabalho de campo. Para Magnani (2009) a etnografia é um meio em que o 

pesquisador entra no universo dos pesquisados, não para ficar preso a sua visão de mundo, 

mas, para conseguir pistas que o leve a um entendimento novo sobre tal realidade.    

A autora Lilia Schawarcz (1993) ao elaborar um glossário sobre teorias raciais e seus 

debates no século XIX, produziu um material útil para explicar como concepções a cerca da 

temática racial ainda é tão presente nos discursos, que vira e mexe requer nossas 

atenções. Tendo em vista, as constantes ocorrências relacionadas a discriminação racial. As 

características físicas (fenótipo) são avaliadas e constitui quem as pessoas são socialmente. 

Este é o princípio do racismo. O segundo passo do racismo é a generalização das pessoas a 

partir das características de um indivíduo. Segundo a ‘teoria das raças’ ou ‘darwinismo 

social’, “as raças constituiriam fenômenos finais, resultados imutáveis, sendo todo 

cruzamento, por princípio, entendido como erro”. (SCHAWARCZ, 1993, p.58)  

Em alguns momentos em campo pude perceber alguns discursos do tipo “povo não 

civilizado” em referência aos estudantes “africanos/as”, além também da menção ao fato 

de alguns relacionamentos inter-raciais que estão ocorrendo e os filhos/as dessas uniões 

começam a ser notado/as. Frase como “essa miscigenação não é algo bom”. Tais discursos 

comprova a forte permanência de pensamentos vinculados “a teoria das raças” do passado 

ressurgindo a partir de contato com as/os “africanas/os”. Gerando assim um ambiente 

propício a discriminação.  

 Na mesma linha de debate o antropólogo Kabengele Munanga (1999) sublinha que 

vários intelectuais brasileiros no final do século XIX e inicio do XX foram “influenciados pelo 

determinismo biológico, corrente essa que defendiam a ideia da inferioridade das raças 

não brancas, sobretudo a negra e na degeneração do mestiço”. (MUNANGA, 1999, p.52) 

Para Munanga (1988) a desvalorização do negro ultrapassa as barreiras das ideias, 

pois o que confirma o racismo é sentido na prática cotidianamente, são as experiências 
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vividas, discursos, gestos, e olhares podem configurar elementos que fazem do racismo 

essa estrutura tão presente ainda nos dias atuais. Na seguinte passagem o autor mostra 

como o discurso aparece atrelado a cor: “A desvalorização e a alienação do negro estende-

se a tudo aquilo que toca a ele: o continente, os países, as instituições, o corpo, a mente, a 

língua, a música, a arte, etc”. (MUNANGA, 1988, p.21)  

Neste sentido são construídas e propagadas distintas concepções sobre esse 

“outro”, podendo em alguns casos, gerar discursos discriminatórios ou preconceituosos. 

Com possibilidade para amparar-se em estereótipos ou conceitos já superados, que 

vinculam as pessoas de cor negra, atingindo a moral, a sexualidade, o intelecto, e questões 

econômicas, dentre outros fatores.  

Por mais que a cidade de Redenção não seja, uma metrópole com indivíduos 

“blasé” (SIMMEL, 1973, p.16) a cidade pode compactuar com “a essência da atitude blasé” 

que consiste no “embotamento no poder de discriminar”. Ou seja, mesmo que um lugar 

não contemple aspecto totalmente urbano, aquele pode demonstrar traços que se 

assemelhem aos grandes centros urbanos. Principalmente, quando a rotina da pequena 

cidade é alterada com a chegada de novos grupos sociais. Produzindo assim um fenômeno 

local peculiar de investigação antropológica.  

Cabe aos antropólogos/as debruçar-se nestes contextos para uma investigação mais 

minuciosa. Buscando uma “descrição densa” tal qual apresentada por Clifford Geertz 

(2014). Fazendo de suas descrições mais do que construir classificações sobre os grupos, 

mas sim, conseguir interpretar de forma inteligível.    

As principais abordagens deste estudo são de caráter qualitativo, necessitando 

assim o método etnográfico a base na qual se apoia nossa formação (Eckert e Rocha, 

2008). Ir a campo disposto em priorizar a observação participante, ferramenta 

metodológica importante para um bom desempenho in loco. Trata-se de desempenhar o 

papel do antropólogo “olhar, ouvir, e anotar” (Cardoso de Oliveira, 2006). Para tal, a 

antropologia exige mais trabalho de campo, neste sentido é fundamental a domesticação 

teórica de nosso olhar, ou seja, ir a campo munido de teorias antropológicas, muito 

embora, em alguns casos, somos surpreendidos em nossas pesquisas.  

Quanto à escolha pela análise qualitativa proponho trazer uma leitura mais ampla 

das realidades vivenciadas em um contexto complexo de contato entre residentes 

internacionais “africanos/as” e residentes locais. O estudo contará da constante 
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permanência em campo, junto de observação participante, e conversas formais e 

informais. Assim, as idas a campo deverá constar de visitas em bairros nos municípios que 

recebem um contingente significativo de estudantes internacionais (africanos/as) e 

também junto as agentes de saúde locais, para assim verificar a participação dos 

“africano/as” em atendimento de saúde.  

Através da pesquisa etnográfica buscarei um deslocamento tanto da sociedade na 

qual faço parte como também do grupo social que estabeleci um movimento de 

aproximação, no advento de outras pesquisas antropológicas assim como nas relações 

estabelecidas socialmente. Neste sentido meu deslocamento é duplo, complexo, 

problemático e desafiador, uma vez que investigarei a realidade em que estou inserida. 

Na perspectiva de Peirano (2008) nossas experiências dentro e fora da academia 

ajudam-nos a perceber a etnografia para além do método, pois ela é: “uma forma de ver e 

ouvir, uma maneira de interpretar, uma perspectiva analítica, a própria teoria em ação”. 

(PEIRANO, 2008, p.3)  

Priorizarei fazer entrevistas com agentes de saúde, por considerar os deslocamento 

das agentes fundamental no que diz respeito a mobilidade entre os domicílios além de 

conhecer de perto os problemas relacionados a saúde dos respectivos moradores de um 

bairro ou comunidade atendidos pelo SUS. Sendo assim cabe fazer uso da observação 

participante, ou seja, observando as percepções construídas cotidianamente sobre as 

questões que envolvam a saúde de pessoas oriundas do continente africano.  

Por consistir de um estudo futuro não dispomos de resultados prévios, mas, de 

expectativas para solucionar questões, dúvidas e lacunas a respeito de como se relacionam 

diariamente a população local com os/as africanos/as em solo cearense. E para tal a 

dimensão universitária é rompida para dá lugar a outros espaços de interação social. Com 

isso as representações identitarias que serão construídas ganharam outros sentidos.  
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E COMUNIDADES NEGRAS NA BACIA DO RIO TROMBETAS 
 

Juliana Cardoso Fidelis188 
Resumo 
Neste artigo comentaremos sobre conflito territorial que envolve comunidades negras rurais, a Reserva 
Biológica do Rio Trombetas e a Flona Saracá- Taquera. Trata-se de duas unidades de conservação (UCs) 
instaladas em 1979 e em 1989, junto com a Mineração Rio do Norte, em Oriximiná-Pa. Para isso situaremos 
aspectos da ocupação negra na região, chamando atenção para as expulsões sofridas por aqueles que 
residiam onde hoje estão situadas as UCs e o empreendimento mineral. 

 
Palavras-chave: Unidades de conservação; Conflitos; Comunidades negras. 

 

Introdução 

Meu primeiro contato com as comunidades negras viventes na Bacia do Rio 

Trombetas aconteceu em 2016, quando fui integrante da equipe técnica responsável pela 

feitura da peça técnica Estudo do Componente Quilombola, que envolveu os atuais 

Territórios Quilombolas Boa Vista, Alto Trombetas I e Alto Trombetas II e suas 

comunidades, localizadas na área de influência da empresa Mineração Rio do Norte, em 

Oriximiná-Pa.  O trabalho de antropóloga em 2016 possibilitou a pesquisa etnográfica e 

minha presença na região, que foi se aprofundando ao longo de 2017, quando ingressei no 

Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA e realizei a etnografia 

apresentada como dissertação de mestrado sobre reconhecimento e consideração em 

torno do sistema biomédico no Alto Trombetas (FIDELIS, 2019). 

Em função da permanência em campo pude observar e interagir, formal e 

informalmente, em reuniões e outros espaços além de realizar entrevistas e registros 

outros. No mestrado a pesquisa se desenvolveu na medida em que pude acompanhar a 

atuação das lideranças comunitárias nos espaços de mediação onde se debatia – 

inicialmente – direitos territoriais e de acesso aos recursos naturais.  Realizei observação 

participante ora nos deslocamentos em embarcações, ora em meio aos fóruns de 

negociação entre o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a mineradora e os quilombolas.  

Nos fóruns observei os atores sociais defenderem suas distintas visões sobre a área 

onde hoje se projetam Unidades de Conservação, uma cidade companhia criada pela 
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empresa e territórios tradicionalmente ocupados, reivindicados como quilombolas. Muitas 

das impressões e reflexões aqui propostas partem do esforço em recuperar as anotações e 

os materiais de campo junto com aspectos de minha própria experiência e observação para 

pensar conflitos socioambientais e arenas de disputa e tomadas de decisão.  

A intenção é compreender o processo de ocupação e reordenamento territorial das 

comunidades negras rurais do Alto Rio Trombetas, em relação à implementação da 

“política de integração nacional” forjada no governo militar para desenvolver o mercado 

econômico interno e perceber seus efeitos socioambientais na Amazônia. Compreendemos 

que tal política é orientou a criação de planos e ações que buscaram viabilizar projetos de 

infraestrutura no Brasil (ZHOURI et. al., 2005). Vários foram às iniciativas e projetos de 

natureza mineral no Norte do Brasil.  

 
(1979\1996) verificou-se o início das operações de diversos projetos, entre os 
quais se destacam os seguintes: a exploração de bauxita metalúrgica pela 
Mineração Rio do Norte , 1979; a exploração de ferro e outros minérios na 
“província” de Carajás pela Cia Vale do Rio Doce, 1984; a produção de alumínio 
primário pela Alumínio do Brasil, 1985; a produção de alumina pela Alumina do 
Norte do Brasil, 1996.(TRINDADE, 2001, p. 19/20) 

 

Nesta discussão trataremos em parte do contexto de instalação empresa Mineração 

Rio do Norte e da criação das duas Unidades de Conservação em áreas de histórica 

ocupação das famílias descendentes dos negros escravizados nas fazendas de cacau que 

ocupam a região. A partir disso, falaremos da ocupação e mobilização das comunidades 

negras na Bacia do Trombetas destacando justamente as situações de “expulsão”, contadas 

por eles e já mencionadas por pesquisadores na região (WANDERLEY, 2005;2008). 

O objetivo é tomar a mobilização negra no Alto Trombetas com base na discussão 

sobre conflito, desde a perspectiva construtivista e da mudança social (LITTLE, 2006; 

SIMMEL, 1983; MIAL, 2001) para pensar a configuração e transformação das arenas de 

decisões e concomitantemente, da formação do movimento quilombola na região. A teoria 

do conflito utilizada possui hoje correntes teóricas diversas. As classificações dentro dessas 

correntes tratam de maneira geral das transformações, gestão e resoluções de conflitos. 

(MIAL, 2001). No primeiro caso a visão sobre os recursos naturais é um pouco mais 

funcionalista, ou seja se baseia nas necessidades humanas insatisfeitas, que dá inclusive 

nome a uma perspectiva teórica. Já na perspectiva na transformação, sob a qual 
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entendemos o conflito no Alto Trombetas, acredita-se na força de processos, que 

possibilitam aos conflitos ressurgirem com outras faces, atores, objetivos. 

O pressuposto do qual partimos é que com a criação das Unidades de Conservação 

nas terras tradicionalmente ocupadas por seus antepassados, os negros dos Trombetas se 

viram obrigados a passar por seguidos constrangimentos que levaram a população local a 

se organizar e se autoreconhecer enquanto povos tradicionais ao mesmo tempo em que 

denunciavam as sobreposições das Unidades de Conservação no então território 

quilombola.  

Antes de comentar sobre tal processo, cabe apresentar brevemente a região do Rio 

Trombetas e as ocupações que nela foram ocorrendo. Posteriormente, comentaremos 

sobre a dinâmica extrativista local, destacando socioeconômica estabelecida antes da 

implantação de projetos minerários e a criação de Unidades de Conservação. Para finalizar, 

comentaremos sobre o processo de mobilização local destacando a formação do 

movimento quilombola e os efeitos de sua atuação no Alto Trombetas. 

 

Alguns aspectos da ocupação do Trombetas 

Trombetas é uma região localizada na área rural do município de Oriximiná, no 

Oeste do estado do Pará. Seu nome faz referência ao maior rio dentre o emaranhado de 

rios, lagos e igarapés que compõem a bacia de mesmo nome. Ele constitui o principal 

caminho para os deslocamentos internos e entre Oriximiná e outras localidades do Pará e 

dos estados vizinhos, cortando o território municipal de norte a sul, desaguando no rio 

Amazonas, próximo à cidade de Óbidos. São tributários do Trombetas os rios Erepecuru, 

Cuminá, Mapuera, Cachorro, Acapu, Nhamundá e Cachoeiri, entre outros, e lagos Erepecu, 

Iripixi, Sapucuá, Caipuru, Abuí, Maria Pixi, Salgado, Batata e Ururiá, que terminam de 

compor a densa malha hidroviária do município. A história de ocupação dessa bacia 

remonta ao século XIX, quando foi convertida em rota de fuga pelos os negros que eram 

escravizados nas fazendas de cacau das regiões de Santarém, Óbidos, Alenquer, Belém e 

Macapá.  

Antes de sancionada a Lei Áurea (nº 3.353) em 1888, que extinguiu a escravidão do 

Brasil, eles subiram a bacia e navegaram em direção as áreas mais acidentadas, onde 

armaram os primeiros acampamentos comunais em meio às muitas cachoeiras da região, 

longe do alcance das constantes expedições de busca realizadas. (FUNES, 2000; SALLES, 
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2005).  Concomitantemente, enfrentaram o desafio de aprender a sobreviver na interação 

direta, e nem sempre amistosa, com as populações indígenas, dentre os quais estavam 

antepassados dos atuais falantes de línguas Karib. (HOWARD, 2002).   

Essa tese é corroborada por registros históricos de Henri e O. Coudreau (1886; 

1903), que destacam o intercâmbio de mercadorias e a ampla relação dos povos de língua 

Karib na região, seja com seringueiros, castanheiros, ou habitantes das comunidades 

negras, chamadas também de como “mocambos”. Barbosa Rodrigues (1875) também 

assinala que “mocambistas” da área já vinham se integrando a uma grande rede de 

negociações com os Tunayanas189, os Chamarumás, os Drios e os mocambistas do 

Suriname.  

Da mesma forma, em sua análise sobre a domesticação da mercadoria entre os 

Waiwai, Catherine V. Howard (2002) mostra que os Wabui190 (Hixkaryana e Xerew), 

antepassados dos Waiwai que habitam o Mapuera, efetuavam diversas trocas comerciais 

com os negros na região. Os encontros entre esses grupos eram facilitados pelo 

movimento dos descimentos, quando os missionários, que integravam a frente colonial e 

ajudavam a organizar as “caçadas” aos escravos fugidos na região, obrigavam os Wabui a 

“descer” o rio Trombetas para formar uma missão católica no baixo rio Nhamundá, 

próximo ao Amazonas (HOWARD, 2002, p. 31).  

Em seu estudo de Howard (2002) explica que, embora nem sempre tenham sido 

pacíficas, essas trocas chegaram a render inclusive casamentos interétnicos e grande 

mobilidade às famílias, bem como a circulação de produtos extrativistas e mercadorias 

externas. Segundo dados do Relatório Antropológico do Moura (ECODIMENSÃO, 2014) e 

do Inventário Nacional de Referências Culturais (IPHAN, 2014) houve, em uma das 

comunidades que integra hoje o Território Quilombola Alto Trombetas II, uma razoável 

ocupação de indígenas designados como Muriás. O termo provavelmente é uma corruptela 

de Mura – o povo indígena que, de acordo com Curt Nimuendaju, foi o que “de todas as 

                                                      
189

 Hoje uma das maiores etnias a integrar a Aldeia Waiwai, Mapuera. Sobre isso ver: Caixeta de Queiroz 
(2012; 2014).   
190

A pronúncia da palavra lembra o nome do lago do Abuí, o maior do Território Quilombola Alto Trombetas I, 
em cujas margens fica o Abuí, uma das últimas comunidades quilombolas subindo o Trombetas.   



457 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

tribos da Amazônia [...] mais extenso território ocupou, espalhando-se das fronteiras do 

Peru até o Trombetas (NIMUENDAJU, 1925, p. 140). 

Baseados em narrativas ouvidas de seus ascendentes, os moradores mais antigos do 

Moura contam que os índios Mura ou Muriás  ocupavam a localidade quando os negros ali 

chegaram, e embora tenham chegado a estabelecer com eles trocas de produtos como 

peixe, farinha e artesanato, e de conhecimentos relativos à caça e à produção de cerâmica, 

os Muriás, diferentemente dos wabui, procuraram evitar contato os novos ocupantes. 

Assim, após terem travado incipientes trocas matrimoniais e comerciais com os negros que 

ali se instalaram, quando a ocupação se expandiu no Trombetas, os indígenas teriam 

abandonado a localidade (IPHAN, 2014).  

Na história oral dos quilombolas sobre os Muriás, mais que ao contato, é à evitação 

do contato que se associa a memória“desse povo que se escondia no mato com medo da 

gente. Eles corriam para o mato e só chegavam perto de quem eles conhecessem; e, se não 

conheciam, eles corriam e se escondiam com medo” (ECODIMENSÃO, 2014, p. 29). 

Segundo Manoel Siqueira, “naquela época, como ainda é até hoje, as pessoas que faziam 

isso eram chamadas de Muriá” (ECODIMENSÃO, 2014, p. 29).  

Mesmo antes da abolição – mas principalmente após 1888 – os chamados 

mocambos passaram a se transferir para o curso mais baixo dos rios, em zonas de 

navegação mais fáceis e mais próximas aos núcleos urbanos. Ao mesmo tempo, – e é aqui 

que queríamos chegar – o extrativismo da castanha e de outros produtos florestais como a 

cobaíba, se tornou a principal atividade dessa população para o comercio e troca 

local/regional.  A partir da década de 1970 as atenções estavam voltadas à agricultura. Em 

função dos incentivos diversos aos programas de colonização, vias foram abertas na região 

amazônica. A conhecida “fase” rodoviária, iniciada na década de 50, fora reforçada nas 

décadas seguintes e permitiu o acesso aos recursos naturais. (PLANO DE MANEJO FNST. 

MMA, 2002).  

Com relação a região do Trombetas, Igor  Scaramuzzi (2016) comenta que é 

justamente na metade do século XIX – mesma época da alta dos produtos florestais nos 

mercados internacionais – que foi dado fim as medidas repressivas, em especial das 

expedições punitivas aos ex-escravos “fugidos”, que ainda ocorriam ilegalmente na região 

(SCARAMUZZI, 2016). Assim, as famílias que ocupavam o Trombetas e que obtiam da 

comercialização de produtos extrativistas aquilo que não podiam produzir, participavam de 
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modo significativo da economia regional. Igor Scaramuzzi (2016) se debruçou sobre 

aspectos da história da atividade extrativa na região e explica que existiram três perídos 

importantes para compressnão desse histórico.  

O primeiro vai da metade até o final do século XIX, tempo em que as famílias 

extrativistas vendiam à castanha e outros produtos florestais para os chamados “regatões” 

que navegavam até as comunidades e outros comerciantes urbanos de Oriximiná e Óbidos. 

O segundo período é destacado da memória das famílias extrativistas como sendo o 

“tempo dos patrões”, no começo da década de 1970. Naquela época as “Terras Devolutas”, 

onde o trabalho extrativo era realizado, eram por eles chamadas de “colocações”, ou seja 

espaços de castanhal delimitados pelos patrões num estilo classico de aviamento 

amazônico191, que, por sua vez, incrementou as relações dessas populações com 

extrativismo de maneira mais direta192. (SCARAMUZZI, 2016). Essa fase coincidiu também 

com a descoberta de extensas reservas de recursos minerais 

 

Sobre mineração e Unidades de Conservação na região 

A Bacia Amazônica é em geral rica em ferro. As primeiras descobertas relacionadas 

a isso foram feitas por C. F. Hartt (1872-1898) e A. D. Derby (1879-1898), no final do século 

XIX. No século seguinte, especificamente em 1960 o governo militar incentiva à instalação 

de o grupos estrangeiros na Amazônia, e o grupo canadense ALCAN inicia um programa 

sistemático de pesquisa de bauxita com o objetivo de localizar reservas na região em 

quantidade e qualidade que justificassem seu aproveitamento econômico. (PLANO DE 

MANEJO FNST. MMA, 2002).   

Em 1966, através de interpretação de fotografias aéreas, a empresa localiza grande 

número de platôs, incluindo o maior e mais importante deles, o de Saracá, a 30 km do rio 

Trombetas. No mesmo ano inicia-se o reconhecimento de campo na região, sendo que a 

primeira jazida foi localizada em 1967 e até o final da década “70.000 hectares das áreas da 

Mineração Rio do Norte, no Trombetas,  já estavam cobertas por alvarás de pesquisa ou 

                                                      
191

 Sobre o sistema de aviamento na Amazônia ver o trabalho de ARAMBURU (2012). 
192

 Existem relatos que corroboram a tese de forte vínculo comercial dos negros do Trombetas com 
comerciantes locais e regatões, que inclusive antes da Abolição da escravatura no Brasil se aliavam aos 
negros para garantir a mercadoria extrativista. 
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tinham pedidos de pesquisa com prioridade assegurada” (PLANO DE MANEJO FNST. MMA, 

2002, p 33).    

A partir de 1970 a região começa a sentir os efeitos da “política de integração 

nacional” adotada Governo Militar com o objetivo de desenvolver o mercado econômico 

interno. O Plano de Manejo da Floresta Nacional Saracá-Taquera informa que as atividades 

preliminares de engenharia, iniciados em 1970 na área do Trombetas indicaram a 

existência de um local adequado para a instalação de um porto com viabilidade de 

construção de uma estrada de ferro ligando a mina ao porto. 

Apesar de ser interrompida em 1971, devido a uma retração no mercado de 

alumínio, a construção da obra continuou em 1972. A ALCAN iniciou estudos em conjunto 

com a então Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, objetivando a reativação do projeto. 

Dessa forma, em 11 de junho de 1974 foram assinados os documentos básicos de 

constituição da Mineração Rio do Norte e em 17 de outubro do mesmo ano a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) aprovou o projeto e o 

declarou interessante ao desenvolvimento socioeconômico região, concedendo à 

mineradora isenção de imposto de renda pelo prazo de 10 anos, prorrogáveis por mais 

cinco anos. (PLANO DE MANEJO FNST. MMA, 2002).   

Em 1976 foi iniciada a construção definitiva do então “Projeto Trombetas”, que 

ficou a cargo da Construtora Andrade Gutierrez e teve um custo aproximado de US$ 430 

milhões, sendo financiado por várias fontes nacionais e estrangeiras.193. (PLANO DE 

MANEJO FNST. MMA, 2002). Três após a construção do núcleo urbano de Porto Trombetas 

sai o Decretado Federal 84.018, de 21 de setembro de 1979, que criou a Reserva Biológica 

(Rebio) do Rio Trombetas. Trata-se de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 

com área estimada em 385 mil há, com o intuito de preservar integralmente a biota e 

demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais. 

A Rebio faz limite com as nascentes do rio Acapu ao norte, ao sul com o rio 

Trombetas, ao leste com o rio Acapu e ao oeste com a estrada que leva ao Território 

                                                      
193

 Na amortização dos empréstimos a empresa operou no vermelho até 1983, quando começou a obter 
lucros, que cinco anos depois já chegavam a US$ 287,5 milhões. 
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Quilombola de Cachoeira Porteira. O Bioma e os ecossistemas são amazônicos, com 

Floresta Ombrófila de Terra Firme, Floresta Ombrófila Mista (dicotilo arecacea), Floresta 

Inundável de Igapó, Floresta Inundável de Várzea, Formações Pioneiras, Formações 

Campestres (Campinas de Areia Branca). (PLANO DE MANEJO RBRT. MMA, 2004). 

Dez anos depois, porém, a situação ganha nova configuração com o Decreto nº 

98.704 de 27 de dezembro de 1989 que criou a Floresta Nacional (Flona) Saracá-Taquera 

com uma área oficial de 429.600 há, incidindo em áreas ocupadas em grande parte pelas 

famílias expulsas da Rebio. Na verdade a Flona surge no lugar da Reserva florestal 

inicialmente denominada Reserva Florestal Saracá-Jamari.  

No Plano de Manejo da Flona (PLANO DE MANEJO FNST, MMA, 2002) fica claro que 

o IBAMA, em parceria direta com a mineração Rio do Norte, investiu na transformação da 

região por meio de um projeto construído entre os dois atores. Acreditamos que tal 

configuração foi possível graças a uma configuração de um paradigma ainda no início dos 

anos 1980, baseado na crença de uma “conciliação” possível entre interesses econômicos, 

ecológicos e sociais que Andrea Zhouri e colaboradores (2005) criticamente chamaram de 

Paradigma do desenvolvimento sustentável e da conservação da natureza. 

A Flona está inserida no Sistema Hidrográfico do rio Amazonas e dentre os 

principais rios da unidade de relevo como Nhamundá, Urubu, Uatumã, Jatapu e Preto da 

Eva está o rio Trombetas, todos apresentando a foz folgada e submetida a controles de 

ordem estrutural. Outros igarapés de menor extensão, como o Água Fria, Saracá, Periquito, 

Papagaio, Saracazinho, Aviso e Araticum então em sua abrangência (PLANO DE MANEJO 

FNST. MMA, 2002). 

De acordo com o Decreto 1.298/84, que regulamenta as Florestas Nacionais, e à Lei 

9.985/00, as Flonas possuem os objetivos: de promover o manejo dos recursos naturais, 

com ênfase na produção de madeiras e outros produtos vegetais; Garantir a proteção dos 

recursos hídricos, das belezas cênicas, e dos sítios históricos e arqueológicos e fomentar o 

desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das 

atividades de recreação, lazer e turismo. (PLANO DE MANEJO FNST. MMA, 2002).  

As Florestas Nacionais, segundo o art. 17 dessa lei, são áreas com cobertura 

florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso 

múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos 

para exploração sustentável de florestas nativas. Nesse sentido, conclui-se que seja 
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admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam – neste caso, antes 

mesmo de sua criação – em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de 

Manejo da unidade.  

O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis mantém convênio de cooperação a Mineração Rio do Norte, a empresa é a 

responsável pela exploração comercial dos recursos naturais da Floresta Nacional, a título 

de compensação ambiental pela exploração das jazidas de bauxita existentes na Unidade 

de Conservação Adicionalmente a Mineração Rio do Norte tem estabelecido parcerias com 

outras empresas privadas para o uso comercial de madeira, proveniente do desmatamento 

das jazidas minerais. 

A gestão atual da área, que abriga a maior mina de bauxita do Brasil, é feita pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), mas antes era de 

responsabiliade do antigo Instituto Brasileiro de Defesa Florestal (IBDF).  É inegável o 

grande valor ecológico e econômico de ambas as áreas conservadas, mas é importante 

destacar que dentro delas moravam as famílias que descendem das populações que 

resistiram à escravidão e aprenderam a fazer uso e a preservar os recursos naturais nelas 

presentes. 

 Com as Unidades de Conservaçãoe a “cooperação” entre o IBAMA e Mineração Rio 

do Norte, salta ao ambiente de debate das famílais expulsas uma contradição com relação 

aos objetivos originais da criação da Flona, já que mesmas perderam acesso à parte 

significativa desses recursos que faziam uso, principalmete dos castanhais, e, por outro 

lado, presenciaram as seguidas concessões de exploração mineral conquistadas pela 

mineradora. 

É comum em meio as conversas com os moradores se enfatizr que é  na margem 

esquerda do rio Trombetas, na área da Rebio, que estão os maiores castanhais da região. 

Por outro lado, é no interior da Flona, localizada à margem direita do rio, que se situam as 

copaibeiras de onde se extrai o óleo da copaíba – justamnete nos platôs de onde a 

empresa extrai bauxita. Tendo por base as experiencias de expulsão ocorridas ao longo da 

implentação do Projeto Trombetas e de seus efeitos, como a restrição na coleta e uso de 

recursos naturais nelas presentes, surgiramm sérias denúnicias de abuso de autoridade dos 

tecnicos ambinetais, desentendiementos em geral e conflitos de natureza sociambiental.  
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As famílias, mesmo clandestinamente, continuaram coletando a castanha e 

iniciaram a briga para ter assegurada a coleta da copaíba nos platôs de interesse da 

mineração. Scaramuzzi (2016) afirma que nas primeiras décadas do século XXI, a Rebio 

Trombelas reabriu as áreas de castanhais aos quilombolas no período de safra, mas sob-

regulamentação, firmada em termo de compromisso, e fiscalização, o que traz tensão e 

conflito.  No entanto, essas negociações só tomaram essa configuração depois de muito 

debate e embate entre integrantes das famílias expulsas das áreas, líderes de famílias que 

temiam novas expulsoes em função da instalação de Porto Trombetas. 

 

Conflitos 

Quando a Mineração Rio do Norte iniciou o projeto de implantação da mina para 

exploração do Platô Saracá – mesmo nome da Flona que lhe abriga – em 1976 foi 

necessário o desmatamento de aproximadamente 200 hectares. Segundo o Plano de 

Manejo da Flona, (MMA, 2002, p. 51) no ano seguinte, em 1977, a “empresa reconheceu o 

impacto provocado no meio ambiente e propôs estudos para reflorestar a área desmatada. 

Iniciou-se então um trabalho de conscientização da população local e dos trabalhadores da 

empresa” para identificação das espécies vegetais e a implantação de um sistema de 

reflorestamento, inclusive com treinamento de pessoal. 

No plano de Manejo do Ministério do Meio Ambiente consta que a empresa 

“procurou manter uma política de conservação, impedindo a derrubada desnecessária de 

árvores, pesca (a não ser artesanal), caça e comércio de carnes de animais silvestres”. 

Nesse sentido, a empresa que começava a exploração de platôs nas dependências da 

Unidade de Conservação ao mesmo tempo em que tomou o “protagonismo” com relação 

às das atividades de conservação da Flona. Ou seja, se por um lado a empresa fiscalizava as 

atividades que ela mesma realizava em uma área de cerca de 20.000 hectares, por outro 

enfatizava que a restante da região, fora das concessões de exploração,“estavam 

totalmente desprotegidas e sob constantes ameaças de desmatamento, caça e pesca 

predatórias”  (PLANO DE MANEJO FNST. MMA, 2002, p. 51). 

No entanto, a empresa ao mesmo tempo, estava lançando desde 1979 e 1989 

rejeito da lavagem de bauxita (argila) no ecossistema de um dos maiores lagos da região, o 

lago do Batata. A atividade provocou o assoreamento de aproximadamente 30% do lago e 

toda a área em questão esteve incluída na Floresta Nacional de Saracá- Taquera desde a 
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criação desta Unidade de Conservação. Iniciaram-se os estudos e o monitoramento do lago 

Batata194, motivados pela necessidade de se conhecer as consequências da ação da 

mineradora. 

O despejo de rejeito no Batata, além contrariar todos os objetivos previstos na 

modalidade da Unidade de Conservação que o abriga. Além disso, as famílias negras 

extrativistas ficaram mais uma vez impossibilitadas de utilizar recursos naturais na região. 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as UCs são espaços 

territoriais são criados justamente por abrigarem recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, que são legalmente instituído pelo 

Poder Público, com os objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

admissão, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (art. 2, I).   

Da mesma forma, Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 511) entendem que as chamadas 

UCs atendem a quatro finalidades principais: conservação da natureza, fruição pela 

população, pesquisa científica e aproveitamento econômico de seus recursos. Porém, são 

cada vez mais recorrentes casos em que esses objetivos podem ser conflitantes porque 

emergem desde preceitos com o paradigma sustentável baseado na “adequação”. (ZHOURI 

et al, 2005).  

O IBAMA reconheceu que o conflito mais expressivo com relação à Floresta 

Nacional de Saracá-Taquera e justamente no aspecto fundiário. O plano de Manejo diz que 

esse conflito diz “respeito à sua ocupação por populações não tradicionais, que se 

estabeleceram no interior da Unidade de Conservação após a sua criação, num contexto de 

ilegalidade de uso e ocupação do solo”. Nesse contexto, tornou-se obrigatório um 

“planejamento de um projeto de regularização fundiária, com a desocupação e posterior 

recuperação das áreas ocupadas ilegalmente, de forma socialmente justa, através da 

relocação dessa população” (PLANO DE MANEJO FNST. MMA, 2002, p. 55). 

Quanto às expulsões, existiram vários momentos, segundo os moradores. O 

primeiro se deu em função da especulação sobre a criação da Rebio em 1979, que foi 

motivo suficiente para iniciar as “expulsões” ocorridas no lago do Erepecu, onde residiam 

                                                      
194

 Realizados por técnicos da mineradora e cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, sendo que nos últimos 10 houveram melhorias nas condições biológicas 
no lago Batata. 
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inúmeras famílias que progressivamente foram obrigados a deixar as terras ocupadas e a 

se mudar para a margem esquerda do rio Trombetas e de onde se retirava, e ainda se 

retira, a maior parte da safra de castanha do Trombetas. 

Wanderley (2008, p. 20) confirma ainda que pelo menos “vinte famílias extensas 

foram precariamente indenizadas e expulsas de suas terras pela violência policial para 

ceder lugar *também+ às instalações da Mineração Santa Patrícia/Grupo Ludwig/JARI”, 

empresa mineradora que atuou na região e as áreas de sua exploração.  No caso da Rebio, 

por se tratar de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, nela não se admite a 

ocupação humana. Famílias inteiras foram expulsas das áreas onde viviam, e tiveram que 

voltar para a margem direita do rio Trombetas, de onde haviam saído anos antes. Os 

moradores mais antigos contam que a mineradora indenizou famílias para que se 

deslocassem. Teve que indenizar esse pessoal todinho e depois eles voltaram. “Indenizou o 

pessoal, mas [eles] voltaram de novo [referência aos indenizados] e ela queria tirar todo 

mundo daqui” (informação verbal). 

 O retorno a que se refere o entrevistado é justamente um dos momentos utilizados 

para explicar as expulsões. Ele é segundo momento, mas dessa vez ocasionado pela criação 

concreta da Reserva Biológica do Trombetas em 1979.  Dessa forma, quando ainda se 

adaptavam a transformação das áreas ocupadas em reserva, “por pressão do *antigo+ 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF [atual ICMBio], eles [foram 

obrigados] a retornar ao antigo sítio, recém-abandonado pela mineradora Santa Patrícia” 

(WANDERLEY, 2008, p. 20). 

Assim, pensamos que a memória faz parte do entendimento socialmente 

construído da situação, moldada pela cultura e aprendizado, pelo discurso e pela crença, 

mas principalmente pela experiência. O contexto do conflito inclui, portanto, o grupo em 

conflito e os interesses diversos. Os aspectos cruciais de fundo são o de cultura vinculado a 

arranjos de governança, instituições, papéis sociais, normas, regras e códigos vigentes em 

uma sociedade e seu caminho de desenvolvimento. (MIAL, 2001).  

A estrutura básica do conflito é composta por atores, questões, objetivos e 

relações. No âmbito das relações, podemos dizer que elas compõem o tecido de interação 

dentro do contexto em que o conflito ocorre. A memória e relações fazem o tecido que 

conecta as contradições, atitudes e comportamentos nas formações de conflitos no 

contexto mais amplo no espaço e tempo.  
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As transformações dizem respeito às reformulações de posições que as partes 

assumem no centro do conflito, bem como a maneira pela qual as partes redefinem ou 

reformulam posições para chegar a compromissos ou resoluções (MIAL, 2001). É possível 

dizer que as famílias, espalhadas na Bacia do Rio Trombetas sofreram sucessivos processos 

de desterritorialização e reterritorialização de natureza compulsória e, às vezes, violenta, O 

contínuo deslocamento sofrido, provavelmente, importa nas condições gerais de vida, mas 

principalmente implica na forma de lidar com os interesses aparentemente contraditórios 

de conservação de um lado e de exploração do outro. 

A memória sobre as expulsões, gerou um sentimento de desrespeito expressado em 

qualquer conversa sobre a criação das áreas de conservação, pois com além da própria 

expulsão os moradores foram obrigados a conviver com uma série de outros 

constrangimentos. Segundo uma das moradoras da região, os fiscais ambientais chegavam 

a entrar nas casas, no horário do almoço, para conferir o que havia nas panelas. Dessa 

forma, os moradores denunciam ações coercitivas e abuso de poder por parte de 

funcionários do órgão ambiental como sinais de desvalorização e desrespeito à população 

quilombola.  

Eu quero dizer para vocês o seguinte. hoje só tem Ibama porque tem Mineração 
Rio do Norte. Quando a mineradora se instalou aqui, retiraram toda estrutura 
econômica e social da comunidade Boa Vista, como assim? Vinha regatão, vou já 
citar por nome: Zé Baixinho encostava no porto aqui do pai dele. Eles 
[mineradores] vinham com uma lancha 135 e expulsavam. Como era ilegal eles 
fazerem isso, eles não tinham como, justamente eles [governo] trouxeram, em 
79, eles criaram a Reserva Biológica e se instalou dentro do próprio projeto. Que 
justamente essa proibição que a mineração fazia, hoje o Ibama faz. (Informação 
verbal). 

 

 

 

Mobilização 

Em meio às expulsões e outros constrangimentos, a mineradora explorava bauxita 

de maneira relativamente sem nenhuma atenção aos acontecimentos. O Platô Monte 

Branco começou a operar na Zona Leste, dentro da Flona Saracá-Taquera em áreas de 

castanhal e de copaibal, tradicionalmente tidos como espaços de uso das famílias da 

região. O estopim dos processos de organização política se deu justamente quando os 

povoamentos negros que resistiam aos constantes deslocamentos forçados perceberam 

que o acesso aos recursos proveniente da Flona se dava de maneira distinta. À empresa 
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mineradora coube a liberação de exploração por meio das concessões florestais e ás 

famílias, a restrição. 

Com o crescimento populacional nessas localidades houve também aumento da 

pressão sobre recursos naturais disponíveis. As demandas dos moradores cresceram por 

um lado em função da redistribuição espacial e por outro, por serem tratados como 

intrusos no lugar onde nasceram e cresceram. Assim, Diante das perdas, pressões e 

ameaças então experimentadas, os grupos negros locais deram início a um processo de 

organização política que culminou na fundação da Associação das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo de Oriximiná (Arqmo) 1989.  

A organização política local aconteceu em grande medida com a chegada e estimulo 

da Igreja Católica. Segundo muitas lideranças, o chamado “senso de comunitário” veio com 

as atividades desenvolvidas pela igreja, especialmente pelas comunidades Eclesiais de 

Base, que cresciam na região naquele no final da década de 1980 e início dos anos 1990. 

Nas atividades denominaram de comunidade o núcleo territorial político no qual as 

famílias desenvolveram regras de convívio e divisão e acesso de recursos de maneira 

comunal, coletiva. Tamanha foi à organização e trabalho de base, que em 1986,  na então 

comunidade do Pacoval, aconteceu primeiro Encontro de Raízes Negras do Pará, inspirados 

na campanha da fraternidade da época, que segundo contam os moradores,  abordou o 

tema do racismo e a história da escravidão. Desde ai vários moradores, em articulação com 

parentes, amigos e conhecidos envolvidos com as reuniões em Oriximiná, começaram ouvir 

e debater sobre ancestralidade negra na Amazônia e no país e sobre a importância de se 

manterem unidos. 

 A transformação de núcleos de povoamento em comunidades passou, em geral, 

pela adoção de marcos física e simbólica comum: a capela, o centro comunitário, o 

barracão da sede, o campo de futebol, o santo e sua festa. Enfim, a criação de ocasiões e 

espaços de sociabilidade e reunião regular entre moradores foi decisiva no processo de 

construção das comunidades quilombolas em sua forma contemporânea, enquanto 

unidades sociológicas, territoriais e políticas.  

Essa etapa do processo de autoconhecimento local fomentou a organização das 

comunidades negras em todo o município e deflagrou demandas de regularização 

fundiária, já apoiadas nos direitos instituídos na Constituição Federal de 1988.  



467 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

A titulação dos primeiros territórios quilombolas em Oriximiná, na década de 1990, 

foi realizada com base no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da Constituição Federal de 1988, segundo o qual: ― aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecido a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.  As 

comunidades situadas entre o Território Boa Vista e o que viria a ser o Território Alto 

Trombetas I, perceberam que a representação política na Arqmo passou a dar melhores 

respostas às demandas de associações, ou às “comunidades organizadas”. Por muitos anos, 

as comunidades da região do Jamari e do Moura ficaram sem representante na Arqmo. Até 

aquele momento a representação mais próxima era feita por uma pessoa do Altos 

Trombetas I.  

Resumidamente, sob as bases estabelecidas na Constituição em 1995 é titulado o 

Território Quilombola Boa Vista, que, segundo o ex-coordenador financeiro da Arqmo, 

aconteceu antes de todas as outras áreas porque havia um temor eminente de que a 

comunidade sofresse a perda de território e de autonomia com a criação de Porto 

Trombetas. Junto com Boa Vista mais comunidades passaram a reivindicar a demarcação e 

a titulação dos atuais territórios quilombolas na região: Boa Vista, Água Fria, Trombetas e 

Erepecuru, titulados em 1995, 1996, 1997 e 1998, respectivamente.  

Nesse mesmo período começa-se a discussão para a criação de uma associação que 

contemple as regiões de Jamari e Moura. Assim jovens lideranças comunitárias começam a 

tomar frente tendo como referencia representantes mais velhos, atuantes em outras 

regiões. A partir do momento ganharam cargos na Arqmo. 

 O Decreto nº 4.887 de 2003 regulamentou o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

comunidades remanescente de quilombo, dirimindo algumas dessas questões. Em relação 

aos sujeitos de direitos de que trata o ADCT nº 68, o Decreto definiu comunidades 

remanescentes de quilombos como aquelas que se autorreconheçam como tais, de acordo 

com critérios como a trajetória histórica própria, relações territoriais específicas, presunção 

de ancestralidade negra relacionada com resistência à opressão histórica sofrida, e que 

tenham sido certificadas pela Fundação Cultural Palmares.  

Já no que se refere aos processos de delimitação e titulação, eles foram 

redesenhados com base em critérios técnicos e burocráticos que incluíram procedimentos 
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relativamente morosos, como a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação Territorial (RTID). Ainda pelo Decreto, esses procedimentos passaram para a 

competência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Assim, em 2004, a comunidade do Jamari, juntamente com Curuçá, Juquiri Grande, 

Juquirizinho, Palhal, Nova Esperança e Último Quilombo abriram o processo nº 

54100.002185/2004-20, visando à regularização fundiária do Território Jamari-Último 

Quilombo junto ao Incra. Até então, a comunidade do Moura pretendia constituir um 

território à parte, mas ao longo de seis anos consolidam a formação de representantes das 

comunidades que integrariam um único território que compartilhavam lembranças das 

expulsões ao longo das duas margens do rio Trombetas. 

Em 2010 a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Alto 

Trombetas II.  (ACRQAT) e em 2012 foram iniciados os estudos antropológicos exigidos no 

processo de regularização fundiária, os quais foram concluídos no ano seguinte.  A partir de 

então, as comunidades supracitadas reconsideraram a proposição de criação de dois 

territórios e acordaram a unificação do TQ Alto Trombetas II, integrando Jamari-Último 

Quilombo e Moura, no âmbito do processo nº 54501.001765/2014-59.  

Após a titulação parcial do Alto Trombetas I, que foi parcialmente titulado na 

década de 1990 pelo estado do Pará, o Território Erepecuru (1998) também obteve sua 

titulação. Em 14 de fevereiro de 2017, o Incra publicou o RTID desse território quilombola 

Alto Trombetas II.  Em 2018 o Território de Cachoeira Porteira foi titulado, juntamente com 

o território Ariramba, parcialmente titulado em 2018. 

Segundo os quilombolas residentes no Alto Trombetas II, o não cumprimento da 

etapa de titulação território é reflexo do jogo de poder e de interesses que cerca as 

unidades de Conservação criadas nas terras onde tradicionalmente viveram seus 

ancestrais. A partir do momento que isso ficou claro, o a exploração mineração do Platô 

monte branco, que em partes aconteceu antes da autodeclararão dos moradores da 

região, tornou-se um indicador forte do da presença do interesse capitalista e do próprio 

Estado. 

Nesse sentido, foi aberto o Inquérito Civil Público nº 2174/2002-21 junto ao 

Ministério Público Federal (MPF) em denúncia quilombola ao descumprimento da Licença 

Prévia (LP) no processo de licenciamento do referido platô. Dessa forma, foi prescrita 
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orientação do MP ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e ao Ibama, a qual 

decidiu pela:  

SUSPENSÃO DAS LICENÇAS OU AUTORIZAÇÕES EXPEDIDAS OU EM PROCESSO DE 
EXPEDIÇÃO NA REGIÃO DO PLATÔ MONTE BRANCO E NA REGIÃO DO TERRITÓRIO 
DE QUILOMBOLA (ainda que em fase administrativa de titulação). Abstenha-se, 
ainda, de RENOVAR OU CONCEDER QUALQUER TIPO DE LICENÇA OU DE 
AUTORIZAÇÃO NESTA REGIÃO a empresas de mineração que tenham ou não 
autorização para pesquisa mineral ou concessão de lavra. Tudo isto até que haja a 
realização de consulta livre, prévia e informada da Convenção 169 da OIT e 
posterior acordo formal de indenização às comunidades da região (3º 
ofício/prm/stm nº 21, 01 de setembro de 2016).  
 

Mesmo diante da denúncia quilombola e respectiva prescrição do MP, a orientação 

não foi acatada e, se por um lado ela apresenta mais um aspecto da atuação política 

crescente das comunidades quilombolas no Alto Trombetas II, por outro expressa a 

indispensável necessidade de organizar e regularizar o uso da Convenção da 169/OIT para 

efetivamente assegurar que a consulta seja prévia, livre e informada dos povos tribais, no 

caso brasileiro, dos povos e comunidades tradicionais. 

O interesse da empresa mineradora se viu então diante dos interesses postos pelos 

quilombolas e, diferentemente do que aconteceu na abertura do Monte Branco, a nova 

zona de interesse mineral, chamada de Central Oeste, que está situada na Floresta 

Nacional de Saracá-Taquera, teve que responder a todos os aspectos legais previstos na 

Legislação Ambiental ligada a povos e comunidades tradicionais. O contexto propício para 

essas discussões aconteceu na abertura do processo de Licenciamento Ambiental de platôs 

situados na chamada Zona Central Oeste. 

À MRN interessa justamente a abertura de novas minas em áreas reivindicadas pela 

Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Alto Trombetas II. Embora a 

empresa alegue não se tratar de uma expansão da mineração, já que, tecnicamente, não 

haverá aumento da capacidade de produção, mas apenas a continuidade do projeto, as 

comunidades representadas por essas associações entendem exatamente o contrário. Em 

linhas gerais, o seu licenciamento obedeceria estritamente aos ritos estabelecidos pela 

legislação brasileira, sendo de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama).  

A anuência das comunidades quilombolas para a retomada dos estudos iniciados 

em 2012 tornou-se um objetivo primordial da MRN. Segundo a empresa, tratava-se do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Em paralelo às ações da empresa, o MPF fechou o ano 
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de 2015 com a recomendação de realização de um Estudo de Perdas e Danos sofridos pelas 

comunidades quilombolas desde o início dos estudos, em 2012.  

Quando, finalmente, em 2016, os estudos relativos ao EIA foram retomados, os 

quilombolas do Alto Trombetas estavam mais bem informados de seus direitos e mais 

preparados para os embates e negociações com a MRN.  Foi nesse contexto de intensa 

disputa socioambiental, portanto, que emergiram as demandas de revisão dos serviços de 

saúde oferecidos pela mineradora a título de compensação ambiental. Foi nele, também, 

que tive o primeiro contato com as comunidades quilombolas do Alto Trombetas, no 

âmbito do Estudo do Componente Quilombola, do qual fiz parte como pesquisadora e pelo 

qual puder estar mais próxima a mobilização das comunidades do Alto Trombetas II. 

 

Adentrando a Perspectiva do conflito, notas conclusivas 

A partir da perspectiva da sociologia ambiental, o conflito vem sendo 

problematizado enquanto objeto imediato da pesquisa empírica que toma como sujeitos 

de pesquisa os grupos sociais que residem ou trabalham em áreas afetadas por restrições 

ambientais ou legais, arbitrariedade de diferentes tipos legais, ao uso ou apropriação de 

recursos naturais, escassez, por quantidade ou qualidade desses recursos, desastres 

naturais ou provocados pela ação humana como ocupação em áreas de risco; exclusão do 

território ou do uso de algum recurso, provocadas por disputas entre grupos humanos 

diferentes e entre estes e outras espécies. (VIGLIO, 2017) 

Ligada a essa teoria, encontramos também a corrente das sociedades em 

transformação, que ganha volume apoiada na deia de que os conflitos possibilitam novos 

arranjos sociais. (MIALL. 2001; KRIESBERG, 1989; REIMANN, 2004; VAYRYNEN, 1991). 

Trazendo para o contexto de discussão desse artigo, destaco a o debate de Hugh Miall 

(2001), que considera que é da natureza do conflito a mutação e que a teoria deve se 

ajustar a essa natureza.  

Para Miall (2001) as teorias de transformação e a teoria de gestão de conflitos são 

as principais formas de entendê-lo, sendo que no âmbito da transformação, o conflito deve 

ser estudado no contexto de globalização que consideram também as dimensões regionais, 

locais, internacionais.  Em Conflict Transformation: a Multi-Dimension Task, Mial (2001) 

discute sobre o desenvolvimento atual das transformações de conflitos na prática nos 
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campos governamentais, intergovernamentais, agencias de desenvolvimentos, de 

Organizações não governamentais, de grupos e partidos políticos.  

O autor, ao propor a conceituação do campo considera que os conflitos modernos 

devem ser observados como assimétricos e marcados por desigualdades de poder e status. 

Percebemos que é justamente no emaranhado de distintos interesses, desde a política de 

“integração nacional” na década de 1960, passando pela criação da Avaliação de Impacto 

Ambiental, na década de 1980 e todas as mudanças na Legislação Ambiental dela 

decorrentes no Brasil, que enxergamos o contexto do Alto Trombetas.  Acreditamos, pois, 

que uma vez formados, os conflitos passam por processos de desarticulação, 

conscientização ou desconscientização, complexificação ou simplificação, polarização ou 

despolarização etc. Dessa forma, a mobilização local das comunidades negras rurais na 

região se deu de forma progressiva, frutos dos efeitos da política de conservação 

ambiental, que gerou uma posterior tomada de consciência da população. Nessa 

perspectiva, percebemos o prolongamento do conflito, sendo ele próprio um conflito 

contemporâneo que cria emergências complexas, alimentadas tanto por lutas locais 

quanto por fatores globais. 

 A questão da gestão e resolução de conflitos emerge em meio aos diferentes 

fóruns de negociações estabelecidos em função de mudanças politicas legais, pelas quais a 

condição de reivindicação dos quilombolas se deu. São nas arenas de disputas onde atores 

apresentam suas demandas e debatem sobre os seus entendimentos e objetivos, gerando 

consensos, mas muitas vezes violências simbólicas. Os teóricos da “administração dos 

conflitos” enxergam a violência como consequência indelével de diferença e propõe-se a 

sua gerencia “firmando compromisso”. Dessa forma, se assinala a necessidade de explorar, 

analisar, questionar e reformular as posições e interesses dos atores envolvidos.  

Acreditamos com Miall (2001), que os conflitos formam-se das contradições na 

estrutura da sociedade e se manifestam em atitudes e comportamentos, e, uma vez 

formados, passam por muitos processos transformacionais. Existem cinco tipos de 

transformação de conflitos que sugerem bases para intervenções. Mas aqui gostaria de 

destacar que é preciso preocupar-se com os fatores que agravam o conflito e o restringem 

sobre diferentes fases. A contradição entre o discurso da conservação, que deu as 

condições de criação das Unidades de Conservação, e o discurso do desenvolvimento a 
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partir de concessões de exploração mineral, foram a base da luta e mobilização das 

comunidades quilombolas no Trombetas desde a década de 1980 

 O conflito depende em grande parte do contexto de que surge, ou seja, as atitudes 

que as partes tomam umas em relação às outras são moldadas por relacionamentos e o 

comportamento que eles adotam não é puramente reativo. Elas se baseiam na baseado 

memória, no que aconteceu no passado e as expectativas do que pode acontecer no 

futuro, dessa forma se agencia as experiências de expulsão e constrangimentos. 

Segundo Lúcia Ferreira (VIGLIO, 2017) entende que os conflitos podem acontecer 

ainda entre grupos, outras vezes intra-grupos, em uma dinâmica intensa de produção e 

reprodução de novas e velhas clivagens. Ao trazerem questões à tona, os conflitos são 

produtores de mudança no comportamento individual e coletivo, pois criam oportunidades 

para cicatrizar feridas, desenvolver objetivos e maneiras de conquistar os objetivos que são 

aceitos por todos.  

Para pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, utilizam-se da 

ideia de Hólon desenvolvida por Elinor Ostrom (2005) na construção teórica do conceito de 

arena. Eles pensam questões sociais e ambientais nessa construção do conceito que é 

antes de tudo uma abordagem teórica e metodológica que ajuda a olhar a realidade. Trata-

se de um sistema como um todo integrado em uma parte, no qual os participantes em uma 

situação de ação interagem entre si, podendo ser afetados por variáveis exógenas cujos 

resultados afetam todos os atores em ação. Em resumo, Ólon é uma imagem do 

movimento e tensão entre os diferentes níveis que o constituem e interagem entre si.  

Ostrom (2005), porém, não considera a questão do poder e por isso Renn (1992) e 

Hannigan (2014) contribuem para os estudos das arenas quando a enxergam como 

metáfora para descrever a localização simbólica de ações políticas que influenciam as 

decisões coletivas. Nesse sentido, arena nem sempre é delimitada geograficamente, pode 

ser virtual, ser uma expressão de conflitos. Em outras palavras, arena pode ser muitas 

vezes um espaço simbólico com grande potencial para descrever as ações.   

Segundo Lúcia Ferreira, o conceito de arena pode se aplicar ao contexto ambiental 

por meio da na análise institucional de controle e manejo dos recursos comuns (OSTROM, 

2005); na análise da governança do risco ambiental (RENN 1992); na construção social dos 

problemas ambientais (HANNIGAN 2014).  
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A arena se converte a uma “síntese política do processo social”, nos termos de Lúcia 

Ferreira, que é associado ao controle e uso dos recursos naturais que reflete aspectos 

tanto os antecedentes históricos que lhe dão origem, quanto questões ligadas a ao seu 

desenvolvimento no futuro. Para Arturo Escobar (2012), que dialoga muito proximamente 

com associações negras colombianas que atuam na região do Pacífico, a produção de 

identidades e subjetividades se dá justamente através das praticas de discurso e poder.  

Um dos espaços privilegiados na observação do conflito e de sua transformação no 

Alto Trombetas foi a pesquisa do Estudo do Componente Quilombola, que é peça técnica 

obrigatória no processo de Licenciamento ambiental195, referente aos estudos e 

manifestações sobre medidas de mitigação e controle de impactos socioambientais em 

decorrência de empreendimentos e atividades na abrangência de territórios quilombolas. 

 Ele se tornou um marco na atribuição de responsabilidades para a empresa 

mineradora, o que inclusive propicia aos quilombolas passar por mais experiências na luta 

pelo reconhecimento e titulação de suas terras.  

Trata-se, portanto, de um elemento que assinala as condições de negociação e os 

agentes interessados – Estado, comunidades e empresa, direcionando os procedimentos 

para a Licença Prévia (LP) e consulta prévia, livre e informada dessas populações. No caso 

do Alto Trombetas II a experiência do ECQ serviu para perceber, dentre muitas questões, 

que direitos que deveriam ser assegurados na constituição são reivindicados via linguagem 

de condicionantes socioambientais, atrelada à exploração de platôs como mais um 

caminho de reconhecimento, legitimação e atualização de direitos étnicos, conquistados a 

partir da mobilização e processo de autoconhecimento e afirmação.  

O Estudo do Componente Quilombola integrou o Licenciamento Ambiental de 

platôs que se situam na chamada Zona Central Oeste196, apresentado juntamente com o 

Estudo de Impacto Ambiental. Nessa ocasião percebeu-se que com a mobilização local e as 

demandas por respeito aos direitos conquistados com a autodeclararão e o processo de 

reconhecimento fundiário, entre 2012 e 2015 a empresa procurou abrir canais de diálogo 
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 Ele é associado ao EIA e cumpre assim a Portaria Interministerial n° 60 de 24 de março de 2015 
196 A empresa mineradora divide em zonas os platôs sobre os quais detém direitos de exploração. Os platôs 
da primeira Zona explorada, a Leste, estão esgotados ou em vias de esgotamento e isso torna premente o 
avanço para as novas zonas, como a Central e Oeste.   
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com líderes e moradores do território por meio de grupos de trabalho e reuniões regulares 

(BESER, 2018).  

Foi à primeira vez, desde sua implantação que a mineradora adotou procedimentos 

institucionais de consulta às comunidades no âmbito do licenciamento ambiental das 

atividades de exploração minerária que as impactam desde a década de 1970. É 

justamente nessa zona que se projetam os atuais interesses de exploração de bauxita da 

mineradora, mas também uma das duas sobreposições de unidades de conservação que 

incidem sobre território quilombola que foi reconhecido via Relatório de Identificação e 

Delimitação em 2017.   

Com uma associação criada, ativa e consciente de seus direitos, os embates 

travados pela ACRQAT especialmente com o ICMBio e a empresa assumiram dimensões 

ainda maiores. A publicação do Relatório Técnico de Identificação de Delimitação em 2017 

era aguardada desde a conclusão dos estudos no território, executados entre 2012 e 2014. 

Sua postergação deveu-se à sobreposição entre o território pleiteado pelos remanescentes 

de quilombo e as Unidades de Conservação, para a qual os órgãos de Estado não 

encontraram solução.  

Diante do impasse, uma sentença judicial de 2015 obrigou à publicação dos estudos 

e ao prosseguimento dos procedimentos administrativos para a titulação, o que só veio a 

acontecer em 2017. A partir de então, as relações entre ACRQAT, Estado e MRN 

começaram a se modificar em aspectos positivos para as comunidades do Alto Trombetas 

II.   

De um lado, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente e órgãos ligados às 

Unidades de Conservação, o Estado empreendeu, pela primeira vez desde a abertura do 

processo de titulação, tratativas com as comunidades para negociar questões relativas à 

sobreposição que têm impedido a titulação. As tratativas culminaram, em 2018 publicação 

da Portaria de Reconhecimento do território, em meio a um acordo no qual o Estado 

conferirá, à ACRQAT, um Contrato de Concessão do Direito Real de Uso (CCDRU) do 

território, em função da demanda imediata de uso dos recursos naturais na área pleiteada. 

Essa discussão parte do esforço de entender o conflito socioambiental travado na 

região com base no processo de instalação de Unidades de Conservação e de uma empresa 

mineradora em terras tradicionalmente ocupadas por populações negras rurais, que a 
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partir de toda uma mudança conjuntural e histórica da política brasileira, com a 

Constituição de 1988, puderam se autodeclarar quilombolas e reivindicar direitos.  

Nesse sentido, apresentamos de forma sucinta aspectos históricos fundamentais 

para a mobilização local e o surgimento do movimento quilombola na região. O que 

percebemos é que a partir do paradigma da conservação e da ação do Estado e também do 

capital mineral, a história conflito e de mobilização no Trombetas vem se transformando ao 

longo dos anos, fazendo da região uma das mais conhecidas e reconhecidas áreas de 

ocupação e luta quilombola. 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA URBANA 
 

Raquel Santos Almeida 197  

Resumo 
As comunidades quilombolas possuem em suas histórias as marcas do racismo estrutural usado como 
aparato legal do Estado para criminalizar pessoas negras. Com as lutas dos movimentos negros foi possível 
garantir políticas afirmativas na tentativa de reparar os danos causados as populações negras. A partir de um 
resgate sócio histórico problematizou-se como a educação possui um papel primordial no acionamento de 
identidades e a maneira que repercute na vida dos agentes sociais que estão no contexto de um quilombo 
urbano.  
 
Palavras-chaves: Racismo; Educação Quilombola Urbana; Identidade. 

 
Introdução 

Este artigo pretende possibilitar o diálogo sobre como o reconhecimento legal dos 

quilombos no Brasil influenciou na contrução de uma política de inclusão, a Educação 

Escolar Quilombola, que representa um marco na história da luta pelos direitos da 

população negra do Brasil.  

Levando em consideração o histórico de exclusão  das diversidades no ambiente 

escolar, sendo deixados para datas comemorativas e como temas transversais que ficam a 

critério dos professores abordar ou não, a percepção da educação escolar quilombola 

provoca o debate acerca da necessidade da valorização das etnicidades e culturas 

presentes no território onde a escola se encontra e que representa a história e a 

ancestralidade de povos que por séculos foram desconsiderados como sujeitos de direito e 

excluidos dos processos de educação.  

O método escolhido foi o explicativo na perspectiva sócio histórica, a partir de um 

resgate bibliográfico fez-se a compilação do material a ser usado como base, das leis que 

versam sobre educação sua aplicabilidade e limitações.  

A partir dessa discussão é possível fazer um contraponto de como essa conquista 

necessita ser ampliada para a conjuntura dos quilombos urbanos, locais nas cidades de 

predominância da população negra, as atuais favelas ou periferias, que são comumente 

esquecidas e marginalizadas, de tal forma há uma precarização dos serviços que lá são 

ofertados, para este artigo o recém certificado quilombo urbano Liberdade, na cidade de 
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 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia/Universidade 
Estadual do Maranhão. 
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São Luís no Estado do Maranhão servirá de ponto focal para pensar em como seria possível 

falar de educação escolar quilombola em um contexto urbano e se as práticas educativas 

fazem interface com a realidade quilombola.  

Os quilombos foram desde o seu início, locais de resistências perante o sistema que 

escravizou milhões de pessoas e as submeteu a uma existência na marginalidade, as 

consequências da escravidão no Brasil ainda são visíveis e precisam ser debatidas nos 

espaços de construção de conhecimento.   

No Brasil ainda há o imaginário social de democracia racial, um mito que prende 

pessoas em estigmas e as tornam vítimas do racismo estrutural, é preciso abolir essa 

concepção de inferioridade racial e a educação é uma ferramenta fundamental nesse 

processo, sendo necessário que o empoderamento dos agentes de transformação – 

comunidade escolar – passe pelo acesso a oportunidade de conhecerem sua história e no 

presente construírem as transformações necessárias para o enfrentamento do racismo que 

ainda segrega milhões de pessoas e impede o acesso à educação e a serviços básicos.  

A Educação Escolar Quilombola Urbana é uma forma de resistência que passa pela 

garantia do ensino da história de suas populações, de tal modo que possibilite a quem está 

envolvido um processo de politização e empoderamento perante as desigualdades sociais 

que excluem e forçam milhares de pessoas negras a abandonarem as escolas todos os dias, 

e como consequência acabam adentrando o mercado de trabalho sem qualificação ficando 

à mercê de subempregos. 

 

Educação – um direito usurpado 

O Brasil se baseou na economia escravocrata para se construir, onde os direitos das 

pessoas sequestradas de África foram negados, bem como para seus descendentes. As 

pessoas escravizadas eram tratadas como mercadoria a qual era garantido apenas o 

mínimo para sua sobrevivência, e como tal não possuíam direitos. Esse sistema cruel 

dificultou de todas as maneiras a vida dessas pessoas, situação que ainda reflete nas 

relações estabelecidas na atualidade, onde as pessoas negras são consideradas inferiores e 

há a falsa noção de supremacia branca responsável pela permanência do racismo como 

fundamento das relações de poder (ALMEIDA, 2017). 

Uma das maneiras de manter a escravidão foi a negação da educação, esta era 

oferecida apenas às pessoas brancas. Tendo em vista que a educação tem a capacidade de 
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libertar uma pessoa à medida que as palavras ditas e escritas na cultura podem ser 

criticadas formando consciências históricas dando ao oprimido maneiras de enfrentar seu 

opressor (FREIRE, 1987), a negação desse direito ajudou na manutenção da escravidão e 

mesmo depois da abolição esse direito continuou a ser usurpado propositalmente, já que a 

educação possibilita a criticidade, um perigo que poderia corroer as correntes da 

escravidão e gerar ainda mais revoltas. 

Vai sendo construído uma série aparatos legais que impedem que pessoas negras 

de terem acesso aos direitos civis, as reivindicações dos movimentos abolicionistas são 

dificultadas, a resistência contra a escravização de pessoas é minada pelo Estado que 

institucionaliza a marginalização dessas pessoas, que embora ganhem a liberdade ficam 

presas a uma série de legislações que os proíbem de usufruírem de seus direitos. 

No Rio de Janeiro a Lei n. 1, de 1837, e o Decreto nº 15, de 1839 especificam que 

negros, independente da condição de liberdade e africanos livres não poderiam frequentar 

as escolas públicas. Legislações como essa de caráter racista são responsáveis pelo auto 

índice de pessoas negras fora da escola ainda hoje, uma vez que o histórico de exclusão 

continuou, como o Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, o qual estabelecia que 

escravos não seriam admitidos nas escolas públicas do país, e os adultos livres somente 

receberiam instrução quando da disponibilidade de professores. 

A Lei nº 2.040 de 28 de setembro 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre, 

garantia a liberdade das crianças nascidas de escravas a partir daquela data, contudo, só 

seriam livres a partir dos 8 anos, quando poderiam ser entregues ao estado e o mesmo 

ofereceria educação, situação que quase não ocorria porque os senhores poderiam ficar 

com elas até os 21 anos. Para dificultar ainda mais a vida dos libertos foi promulgado o 

Decreto nº 7.031A, de 6 de setembro de 1878, um ano antes das primeiras crianças livres 

completarem 8 anos, o qual dizia que os negros só poderiam estudar à noite, segregando 

ainda mais brancos e negros. Dez anos depois com a abolição da escravidão, os negros 

continuavam a serem privados da educação, o que dificultou ainda mais que fossem 

contratados sendo um fator primordial para a continuação das mazelas sociais que ainda 

hoje são características de nosso país em que pessoas negras possuem mais dificuldades de 

entrarem em instituições de ensino e com isso ter empregos mais qualificados, o que 

possibilitaria uma melhor qualidade de vida. 
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Devido a omissão do Estado os movimentos negros da época resistindo as 

iniciativas legais de marginalização iniciam ações de escolarização por conta própria, 

criando escolas específicas onde negros alfabetizados ensinavam os que queriam aprender. 

Os movimentos negros organizados ofereciam atividades diversas para que as pessoas 

negras pudessem ter acesso à educação, saúde e lazer de maneira politizada. Contudo, sua 

existência não era bem vista, com a ditadura do Estado Novo que tratava com violência 

qualquer manifestação contrária a seu governo, os movimentos negros enfraqueceram. 

Com a queda de Getúlio Vargas inicia-se uma reorganização que volta a ser minada com o 

Golpe Militar de 1964. Com isso, apenas no final da Ditadura Militar os movimentos negros 

começam a ganhar força e se reorganizarem, tendo a educação como uma de suas pautas 

principais e reivindicando políticas afirmativas.  

 

Educação escolar quilombola 

Para falar da atual educação é necessário entender o processo de colonização 

brasileira e como os africanos chegam no Brasil, bem como os quilombos surgem enquanto 

resistência a esse processo de colonização. 

Os quilombos nascem como lugar de fuga e com o tempo ganham uma dimensão 

política de resistência, que hoje é acionado por seus agentes sociais. Os primeiros 

quilombos foram criminalizados, seus moradores eram considerados fugitivos, e por serem 

tratados como mercadoria o aparato do Estado garantia ao proprietário o direito de ter seu 

escravo de volta e se preciso fosse seria usada a violência para garantir o direito de 

propriedade. Pessoas transformadas em coisas descartáveis às quais eram negadas 

qualquer chance de humanidade de forma legalizada pelo Estado. Apesar da insistente 

tentativa de acabar com os quilombos, eles resistem e se tornam símbolo de resistência e 

luta pela liberdade das pessoas negras. 

 Os movimentos negros têm uma participação primordial na garantia dos direitos 

das populações negras, como as políticas afirmativas, e os quilombos são um reflexo dessas 

garantias. Diante do histórico de exclusões às quais a população negra foi submetida, as 

políticas de inclusão ou afirmativas se tornam uma maneira de minimizar as mazelas sociais 

causadas pela exclusão social baseada na cor da pele que alicerçou a economia nacional e 

foi amparada pelo Estado. 
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No processo de redemocratização nacional um marco na garantia de direitos foi a 

Constituição Federal de 1988, documento que passa a garantir o direito a educação à todas 

as pessoas e o Estado passa a reconhecer oficialmente os direitos dos quilombolas, uma 

vez que até então quilombo ainda era visto como na época do período escravocrata de 

maneira pejorativa. É nesse processo que surge a Fundação Cultural Palmares que passa a 

ser responsável por certificar as Comunidades Remanescentes de Quilombo (CRQs), 

processo que passa pela auto definição da própria comunidade. 

Esse reconhecimento legal deu visibilidade a necessidade de reconhecer que no 

Brasil a democracia racial é um mito e é preciso tornar visível as diferenças étnicas e 

culturais do país. Nesse cenário os quilombos que nascem como resistência ao sistema 

escravocrata são reconfigurados, sendo a luta pela terra que foi negada, uma de suas 

marcas, além disso a necessidade de uma educação social e política onde a escola 

potencializa a emancipação de seus agentes a partir dos saberes que constituem o 

território quilombola. 

A garantia dos direitos das populações negras é marcada pelas lutas dos 

movimentos negros, os quais foram responsáveis pela aprovação da Lei nº 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003 que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tornando 

obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas brasileiras. 

Uma conquista que abre portas para o surgimento de cursos superiores de formação de 

professores para atender a lei. Essa lei também é marcante para garantir que as escolas 

passem a trabalhar com o assunto para além de datas comemorativas, e que a histórias das 

populações negras sejam vistas positivamente, gerando a necessidade de novos materiais 

didáticos que estejam de acordo com a lei. 

A educação no país todo, quando direcionada aos locais mais afastados tende a ser 

problemática, seja na estrutura física ou quanto aos recursos humanos insuficientes. 

Campos (2017) problematiza a precariedade da educação brasileira quando é direcionado 

às comunidades rurais, sendo prejudicadas pela ausência de estruturas, por conta disso há 

a dificuldade de que essas escolas quando em território quilombola ou nas proximidades 

deem suporte para que as aulas aconteçam como preconizadas pela Resolução nº 8, de 20 

de novembro de 2012 do Conselho Nacional de Educação que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, que 

deveria ser realizada em unidades nas próprias comunidades de modo a respeitar e 
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valorizar sua cultura e especificidades de cada comunidade. Essa conquista foi possível 

devido as organizações quilombolas, um segmento dos movimentos negros que prima pela 

garantia dos direitos às identidades étnico-raciais, à terra, ao território e à educação que 

foram negados desde o sequestro dos primeiros africanos que foram forçados a viverem no 

regime escravocrata, e mesmo depois da abolição seus direitos continuaram sendo 

negados, de tal modo que somente com a mobilização dos agentes sociais foi possível os 

garantir a ponto de se tornar uma lei. 

Ainda segundo Campos (2017) em seu levantamento, não há escolas suficientes 

para atender todos os quilombos no Brasil, e as que existem encontram-se em condições 

de precarização e abandono, essas escolas foram criadas para facilitarem os processos de 

aprendizagem dos  quilombolas valorizando suas culturas e potencializando ações 

politizadas, para que os agentes sociais que nelas estariam fossem capazes de a partir do 

conhecimento de sua história e de seus antepassados pudessem reivindicar seus direitos e 

terem acesso a uma educação não segregadora, que lhes propiciassem as mesmas chances 

que lhes foram negadas de inserção nas atividades econômicas as quais poderiam garantir 

uma melhor qualidade de vida. 

É importante frisar as conquistas das políticas afirmativas enquanto leis, uma vez 

que as mesmas só foram conquistadas por meios das lutas dos movimentos negros, lutas 

caracterizadas por estarem na contramão do Estado omisso propositalmente para 

sustentar o racismo estrutural (ALMEIDA, 2017), essas conquistas legais, embora tenham 

dificuldade de serem efetivadas, não podem ser desmerecidas e dão suporte para que 

outras conquistas sejam alcançadas, como a política de cotas para pessoas negras nas 

universidades públicas, cotas para concursos públicos. Nenhuma dessas conquistas são 

favoritismos, mas políticas de reparação diante de séculos de exclusão precisam ser 

valorizadas e servirem de modelo para outras conquistas de ampliação de direitos. 

 

 

 

Educação escolar quilombola urbana 

Nem todos os quilombos estão em zona rural, alguns ocupam o espaço urbano e 

gozam de todos os direitos, inclusive o de ter escolas quilombolas. Isso significa que de 

acordo com a Resolução 08/12 do CNE essas escolas precisam estar aptas a trabalharem 
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em sua rotina escolar as demandas próprias de um quilombo, no caso dos que estão 

localizados em zonas urbanas, além dos aspectos culturais específicos é necessário 

problematizar a rotina urbana inerente ao território. 

Uma escola quilombola em contexto urbano precisa construir seu currículo de 

modo a contemplar suas especificidades, fazendo uma ligação entre o que tem de 

tradicional e a celeridade da rotina da cidade. Os alunos desse quilombo carregam 

estigmas que foram construídos há muito tempo e ainda interferem em suas vidas, 

tratando de forma pejorativa o lugar onde moram, como favela. 

Na capital do Estado do Maranhão, São Luís, encontra-se o Quilombo Urbano 

Liberdade, segundo Assunção (2017) seu território abrange três bairros da cidade que são 

Liberdade, Camboa e Fé em Deus, o qual recebeu sua certificação pela Fundação Cultural 

Palmares em 13 de novembro de 2019, o que o torna um recém território quilombola 

urbano e por conta disso é pungente a discussão sobre a educação escolar quilombola 

urbana desse território.  

O território quilombola auto indicado tem seus bairros correlacionados e suas 

histórias se entrelaçam devido a seus primeiros moradores serem da baixada maranhense 

e de Alcântara. A criação da Liberdade é datada oficialmente em 25 de maio de 1918 com a 

inauguração do Matadouro – prédio que hoje acolhe uma escola – 30 anos depois da 

abolição da escravidão, ainda tem muitos resquícios na formação física do lugar. Quando os 

primeiros moradores chegam trazem consigo um grande arcabouço cultural que passam a 

fazer parte do cotidiano do lugar, o que colabora hoje para que o território seja um berço 

de manifestações culturais (bloco afro, cacuriá, bumba-meu-boi, quadrilha, lelé, hip hop) e 

religiosas que mantêm ainda uma relação com os quilombos rurais do interior do 

Maranhão. 

Para a auto indicação houve a mobilização dos agentes sociais do território, os quais 

acionaram a identidade quilombola urbana unificando seus interesses de melhoria da 

qualidade de vida do local. Contudo, nesse processo algumas questões precisam ser 

problematizadas: Como lidar com essas escolas que passam a pertencer a um quilombo 

urbano? Como fazer a mudança de uma escola que estava antes em uma zona urbana e 

passa a estar em um território quilombola? Como falar de educação escolar quilombola em 

um contexto urbano de um recém auto indicado quilombo? 
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O território quilombola, composto pelos três bairros, possui todos os estigmas de 

periferia mesmo estando localizado no cento da cidade, isso faz com que possua 

características peculiares, sendo possível a partir de Wacquan (2011), problematizar os 

motivos e consequências do afastamento do Estado, levando em consideração a formação 

social do Brasil que já foi apontada. A medida que o Estado se afasta das periferias ele dá 

espaço para que outras instituições sejam acionadas, como o tráfico enquanto suporte de 

renda para as pessoas, já que não tem infraestrutura, educação de qualidade, não tem 

segurança, que são realidades no território inclusive com a briga de duas facções (Bonde 

dos 40 e Comando Vermelho), que fazem o aliciamento de jovens, não estando as escolas 

imunes a isso.  

Quando se pensa em uma educação escolar quilombola urbana, todas essas 

questões precisam ser levadas em consideração, tanto os aspectos culturais como as 

questões urbanas que envolvem violência, não dá para dissociar uma coisa da outra, 

valoriza-se a tradição e ancestralidade, que se mantêm em um contexto de violência a qual 

acaba sendo o aspecto mais visado do território devido a uma construção de marginalidade 

e criminalização histórica. 

Almeida (2017) discorre que a sociedade é racista porque as instituições são racistas 

e vice-versa, apontamento que permite dizer que no Brasil o racismo é estrutural e 

permeia as relações de poder ao longo da história do país em que escravidão e racismo são 

elementos da atualidade e do capitalismo, também aparece na forma como o Estado foi se 

afastando ao longo da construção do bairro e como consequência dando espaço para que 

as facções assumissem o papel de dar sustento a algumas famílias.  Se a população negra 

não recebe uma educação de qualidade não conseguirá empregos que tenham uma boa 

remuneração já que exigem qualificação, assim a máquina do capital é alimentada com 

mão-de-obra barata.  

Esse processo de morte sistematizada de uma população pelo afastamento do 

Estado estruturalmente racista, que não oferece perspectivas de melhoria da qualidade de 

vida e se alimenta da miséria de um povo é o que Mbembe (2016) aponta como 

Necropolítica, um Estado de exceção que cria um inimigo em prol da defesa de uma nação 

e usa o aparato da violência para inibir e eliminar o inimigo, nesse caso o racismo é a 

ferramenta para a seleção de quem deve morrer e permanecer na miséria. 
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Diante da emergência de problematizar uma educação escolar quilombola urbana 

que seja politizada e consiga dar suporte aos agentes sociais para que se organizem e 

reivindiquem seus direitos, Almeida (2011) provoca a pensar nas classificações levando em 

consideração toda essa mobilidade e como acionar a identidade enquanto um processo 

político, em contraponto ao quilombo que por muito tempo ficou preso a um aspecto 

jurídico que definia sua existência, mesmo na Constituição de 1988 ainda fica preso 

conceitualmente, ainda com a Fundação Cultural Palmares esse problema continua, porque 

precisam ser preenchidos requisitos para que haja a certificação. 

Os movimentos negros têm um papel muito forte nesse processo, uma vez que com 

a junção de instituições do bairro foi possível reivindicar o reconhecimento enquanto tal, 

esses mesmos movimentos são responsáveis por colaborarem para que as escolas do 

território, que é localizado na periferia da cidade, sejam primordiais para trabalharem a 

identidade quilombola como um fator político, contando que esse acionamento de 

identidade é necessário para a inversão de estigma da qual fala Bourdieau (1998) onde a 

identidade negativa é invertida, o que se torna possível observar na mudança corporal dos 

alunos que passam a assumir seus traços naturais e os valorizar, bem como falar sobre 

racismo e suas experiências pessoais.  

Com a certificação é possível acionar as secretarias de educação municipal e 

estadual, para que haja o direcionamento da política de educação quilombola para o 

território, um projeto ainda embrionário que precisa ser problematizado e debatido pelo 

coletivo. 

 

Considerações finais 

A educação e o acesso à educação são direitos que por muito tempo foram negados 

às populações negras, ela é capaz de proporcionar emancipação e protagonismos dos 

sujeitos que a ela tem acesso, construindo relações dinâmicas com a realidade e a 

capacidade de a dominar em meio aos desafios, deixando para traz a marca de objeto que 

o capitalismo impôs e se tornando sujeito (FREIRE, 1967). 

Pensar na educação escolar quilombola é um problema além de epistemológico que 

chama atenção para a fixidez de critérios. Como pensar quilombo na perspectiva de 

mudança, de quilombo como um fator político de identidade, onde a comunidade se 

reconhece enquanto quilombola a partir de sua ancestralidade e utilizando-se disso aciona 
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seus direitos, os quais estão a cargo do mesmo Estado que se omite? Essa é uma questão 

que demanda outro artigo. 
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“NOSSA CASA ERA O CHAPÉU”: O NOMADISMO COMO ELEMENTO DE IDENTIDADE E 
PERTENCIMENTO ENTRE OS CIGANOS EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO (MA) 

 
Janeide da Silva Cavalcante198 

 
Resumo 
Este artigo discute como o nomadismo é tido pelos ciganos de São João do Paraíso-MA como algo que marca 
a sua cultura, sendo tal característica fundamental para definirem sua ciganicidade. Assim, a partir da 
memória por meio de narrativas de tempos passados buscam definir o nomadismo como algo do ser cigano, 
em que o nomadismo está desde a origem dos ciganos e é essencial para estes se definirem enquanto grupo. 
Dessa forma, a partir do trabalho de campo, utilizando como técnica a observação direta aos ciganos em São 
João do Paraíso-Ma, pude perceber como o nomadismo é requerido por estes como identificação coletiva, se 
tornando assim fator para a construção da identidade cigana, expressando a consciência coletiva e a pertença 
étnica.  
 
Palavras-chave: Ciganos; Nomadismo; Memória e Identidade.  
 
Abstract 
This article discusses how nomadism is considered by the Gypsies of São João do Paraíso-MA as something 
that marks their culture, being such a fundamental characteristic to define their gypsy. Thus, from memory 
through narratives of past times they seek to define nomadism as something of the gypsy being, where 
nomadism is from the origin of the Gypsies and is essential for them to define themselves as a group. Thus, 
from the fieldwork, using as a technique the direct observation of the gypsies in São João do Paraíso-Ma, I 
could see how nomadism is required by them as collective identification, thus becoming a factor for the 
construction of gypsy identity, expressing collective conscience and ethnic belonging.  
 
Keywords: Gypsies; Nomadism; Memory and Identity. 

 

Introdução  

Ciganos, Roma199, entre outras denominações que estes povos receberam. Os 

povos assim chamados ciganos, tem sua origem rodeada de incertezas, narrativas, 

hipóteses e lendas a respeito de onde e como estes povos surgiram, e o que levou estes a 

migrarem. Não havendo nada escrito, e nem documentos que narrem sua história, sua 

tradição e língua é transmitida pela oralidade. Os pesquisadores da temática não têm 

chegado a um consenso sobre a origem dos ciganos, pela confusão proposital que eles, 

como informantes, fazem em seus relatos (PEREIRA, 2009).  

A origem mais aceita sobre os ciganos é de serem originários da Índia, em que além 

da língua, também se assemelham na cor da pele, vestimentas, profissões, costumes e com 

                                                      
198

 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: 
janeide.cavalcante@hotmail.com 
199Rom, substantivo singular masculino, significa homem e, em determinados contextos, marido; plural 
Roma; feminino Romni e Romnia. O adjetivo romani é empregado tanto para a língua quanto para a cultura.  
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as mulheres utilizando joias e vestidos longos. Mas as críticas também surgiram, pondo em 

questão se a semelhança com uma língua é fator crucial para se definir sua origem indiana. 

Os motivos dos ciganos migrarem são poucos esclarecidos, se foram motivos políticos, 

econômicos ou cultural, estes começaram a migrar para a Europa, depois para América, 

África e depois se encontravam em quase todos os países.  

Com as migrações vem as perseguições e estigmas a estes povos em vários países. A 

história dos ciganos é marcada por políticas anticiganas, com leis e decretos que os 

forçavam a migrarem. Em alguns países da Europa foram tidos como “raça maldita” e 

“demônios”, sendo associados a mendigos e bandoleiros. A sua língua tida como 

“estranha”, como um artificio para enganar. Sua dispersão pelo mundo se deu muitas 

vezes de forma forçada e as vezes também por vontade própria, mas o que se pode 

evidenciar é que estes povos sofreram ao longo dos anos, políticas anticiganas que os 

forçavam a mudarem de lugares. (PEREIRA, 2009). 

As políticas anticiganas marcam a vinda destes para o Brasil, pra onde foram 

mandados quando expulsos de Portugal. Os países europeus mandam os ciganos para as 

suas colônias da América e da África, como faziam com todos aqueles que consideravam 

escória social, por serem improdutivos e perturbadores de sua organização social (PEREIRA, 

2009).  

Os ciganos então passam a viver no Brasil e praticar as mais diversas profissões, e a 

praticarem a leitura de mãos em praças, sendo muito comum a vinculação destes povos a 

ladrões e assassinos, o que de fato nada se tem provado. Não se tem muitos dados 

históricos a respeitos dos mesmos, mas pode-se destacar a sua presença no Brasil desde a 

colônia, e mesmo assim   pouco se falam nestes povos e sua importância para a formação 

do país. Os primeiros ciganos degredados para o Brasil eram do grupo calón, depois vieram 

outros da Europa, dos grupos sinti e roma. Cerca de 800 mil a 1.000, 000.00200 milhão de 

ciganos vivem no Brasil, sendo estes nômades, semi-nômades e fixados.  

                                                      

200
Os dados oficiais sobre os Povos Ciganos no Brasil ainda são muito incipientes. A AMSK-Brasil Associação 

Internacional Maylê Sara Kali -, analisou os dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e constatou que em 2011 foram identificados 291 
acampamentos ciganos, localizados em 21 estados. Os estados com maior concentração são: Bahia (53) 
Minas Gerais (58) e Goiás (38). Os municípios com 20 a 50 mil habitantes apresentam a maior concentração 
de acampamentos. Desse universo de 291 municípios que declararam ter acampamentos ciganos em seu 
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Dessa forma, o presente artigo analisa como os ciganos residentes em São João do 

Paraíso-MA, se definem ciganos colocando como fator importante para sua identidade o 

nomadismo, mesmo não sendo eles nômades, assim a memória dos ciganos do nomadismo 

de tempos passados funciona como fator identitário entre os mesmos sendo apontado por 

estes como algo marcante. Utilizando como metodologia a observação direta aos ciganos 

em São João do Paraíso-MA, e a memória como fator para se construir a identidade do 

grupo, a memória coletiva serve assim como forma de conhecimento do grupo, fato 

destacado por Halbawchs (1990) Michel Pollack ( 1992 ) Eclea Bosi (1994).  

Refletindo a partir do conceito de Weber (1999), sobre as relações comunitárias 

étnicas, sobre origem e crenças comuns entre os ciganos como fator crucial para estes se 

definirem enquanto grupo. E Durkheim (2010) quando discorre sobre a consciência 

coletiva, em que os ciganos comungam de crenças e ideias que formam uma unidade a 

partir destas. Destacando assim como os conceitos da Sociologia nos ajudam a entender 

determinada realidade social.  

 

A memória como fator de construção da identidade entre os ciganos   

A memória como reconstrutora do passado é importante para qualquer grupo, pois 

serve como fator de identidade, em que por meio dela, se vale para se definir na 

construção e afirmação enquanto grupo, é por meio da memória que as tradições são 

passadas, principalmente quando o grupo não tem nada escrito e se vale da oralidade 

como meio de transmissão de tradições, costumes e língua. Sendo assim, a memória serve 

como forma de conhecimento do grupo.   

 

A memória talvez possa ser uma forma de manutenção de mitos, mas que 
desenvolvem uma característica dinâmica, de manutenção e transformação que 
permite a presença do passado a partir do presente, que seleciona e representa 
em termos individuais e coletivos e experiência vivida e seu significado em 
processos de construção de identidades e alteridades, do contraste do eu e do 
outro, de nós e eles.(SILVA, 2009, p. 154)  

Através da memória se mantém costumes, mitos e ritos de um povo. Conforme 

destaca Halbwachs(1990), é por meio da memória  que se apresenta ao grupo um quadro 

                                                                                                                                                                   

território, 40 prefeituras afirmaram desenvolver políticas públicas para os Povos Ciganos, o que corresponde 
a 13,7% desses municípios. Em relação à população cigana total, estima-se que são mais de meio milhão no 
Brasil. (BRASIL, 2013, P.8) 
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de si mesmo. Segundo este a memória é um processo de construção, de acordo com a 

relação dos sujeitos no tempo e espaço. De acordo com Bosi (1994) Halbawachs prolonga 

os estudos de Emile Durkheim sobre a precedência do "fato social" e do "sistema social" 

sobre fenômenos de ordem psicológica, individual. Havendo um domínio do social sobre o 

individual. Assim, Habalwachs vai estudar os “quadros sociais da memória”, em que a 

memória é sempre construída em grupo. 

A memória serve como fonte de identidade ao grupo, fixando nestas características 

que vão se perpetuando e servindo como fator identitário. “O grupo, quando consideram 

seu passado sente acertadamente que permaneceu o mesmo e toma consciência de sua 

identidade através do tempo” (HABALWACHS, 1990, p.87). Através da memória, o grupo 

mantém tradições e costumes mesmo que o tempo passe.    

Michel Pollack dialoga com Halbalwachs em que a memória é “*...+ um fenômeno 

construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos 

também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 

sentimento de identidade” (POLLACK, 1992, p 5). Os dois assim consideram a memória 

como construção social do grupo. Há então pela memória o sentimento de identidade, em 

que por meio da memória se firma a identidade do grupo.  

A memória é assim essencial para compreender o universo cigano, pois é por meio 

desta que estes se definem, e retiram de fatos passados para entender o grupo. Sendo um 

grupo sem território fixo “A pátria do cigano é a sua língua e seu continente a extensão da 

memória dos seus ancestrais” (HILKNER, 2008, p. 3). É então a memória o continente 

cigano, em que por meio dela eles guardam seus ensinamentos e tradições, uma forma de 

manutenção do grupo.    

Portanto a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, “*...+ 

tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo 

em sua reconstrução de si” (POLLACK, 1992, p 205). E por meio da memória que se dar 

continuidade a tradições que são passadas de geração em geração, tais tradições fazem 

parte da construção do grupo. Dessa forma Michel Pollack (1992) debate o que constitui a 

memória e como se articula. Assim 
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Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, individual ou 
coletiva? Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 
segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de "vividos por tabela", 
ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa 
se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre 
participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das 
contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou não (POLLACK, 
1992, p. 202)  

 

Mesmo não participando do nomadismo, os ciganos requerem tal atividade como 

fundante ao povo cigano, que através de histórias deste tempo definem quem são e como 

surgiram estes povos, sendo tais histórias consideradas por estes como fundamentais e por 

isso passadas de uma geração para outra para que não se perca o ser cigano e nem a 

história destes. Mesmo não praticando mais o nomadismo cabe destacar que:  

 

A memória coletiva é um quadro de analogias, e é natural que ela se convença 
que o grupo permanece, e permaneceu o mesmo, porque ela fixa sua atenção 
sobre o grupo, e o que mudou, foram as relações ou contatos do grupo com os 
outros. Uma vez que o grupo é sempre o mesmo (HALBWACHS, 1990, p.85). 

 

Dessa forma, mesmo não estando mais andando e sim fixados, a memória de um 

passado que estes viviam andando é tido por estes como fator de identidade entre o ser 

cigano, mesmo agora estando fixados  o nomadismo é tido por eles como fator para a 

identificação destes sobre o que é ser cigano, sendo algo que funda a cultura do seu povo, 

mesmo que alguns nunca tenham sido nômades, todos os ciganos sedentário ou não 

apontam o nomadismo como característico da ciganicidade. Assim o nomadismo 

permanece, mesmo com as mudanças que os ciganos vão passando em seus modos de vida 

a partir dos contatos com outros grupos, permanecendo para estes como fator identitário. 

 

Por estarmos lidando com um grupo étnico sem território delimitado, tendo sua 
sobrevivência garantida pela língua (e dialetos) e pela tradição que traz dentro de 
si enraizada, no que ela tem de mais essencial, não importando as variantes 
aparentes, pode-se perceber que cada cigano é um universo (PEREIRA, 2009, p. 
14). 
 

Os ciganos não tem nada escrito em sua língua e é por meio da oralidade que estes 

mantêm viva sua cultura e língua. A memória é um fator crucial para definir o grupo, e 

manterem língua e costumes. Como aponta a seguinte definição dada por um cigano; 
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Cigano é uma tradição cigana, a família cigana vem dos mais velhos e continua 
nos mais novos, e nunca acaba o nome cigano. Tem muita mistura agora: o rapaz 
que casa com uma moça moradeira. Têm muitas ciganas que casam com 
moradores. Eu sou cigano e minha mulher também, já as noras não são ciganas. 
(Bigode Cigano)  

 

A definição dada pelo cigano Bigode remete a tradição e ao sangue, que vem se 

passando de geração para geração, se remetendo a um costume que vem do passado e 

apesar das misturas existentes entre ciganos e não ciganos ainda continua viva.  Os mais 

velhos são importantes para os ciganos, pois é deste a função de passar para os mais novos 

toda a tradição e ensinamentos ciganos, como destaca Eclea Bosi ( 1994, p.24) “Haveria, 

portanto, para o velho uma espécie singular de obrigação social, que não pesa sobre os 

homens de outras idades: a obrigação de lembrar, e lembrar bem”.   

Os mais velhos para os ciganos são as pessoas que mais detém conhecimento sobre 

a cultura cigana, sendo estes responsáveis em ensinar costumes e tradições aos mais 

novos, algo de suma importância para que a tradição e cultura cigana se mantenha, desde 

pequeno as crianças já são ensinadas pelos mais velhos desde a língua a regras do povo 

cigano.  

 [....] A memória, portanto, relaciona-se com a capacidade reflexiva frente aos 
significados socialmente transmitidos. Assim, o passado nômade é narrado pelos 
ciganos como uma espécie de essência que não se perde, que se mantém, que 
representa o alargamento das fronteiras do presente e de um tempo ido 
(GOLDFARB, 2010, p.168) 

 

É por meio da memória que eles justificam o presente e a si enquanto grupo, o 

passado serve a estes como um arcabouço em que é a  memória tem uma força capaz de 

dar significados ao seus costumes, e ainda firmando identidade, já que é por tal memória 

do nomadismo que eles definem quem são os ciganos. É por meio da memória que os 

sujeitos se ligam em determinado grupo, e assim perpetuam a identidade dos mesmos, a 

memória é assim essencial para o grupo, como fator da construção de identidade.  

 

“Nossa casa era o chapéu”: o nomadismo como elemento de identidade entre os ciganos 

em São João do Paraíso-MA 

A sociologia enquanto ciência que estuda a sociedade busca “*...+ explicar a 

sociedade como um todo, em suas estruturas em seus processos e interações. Nesse 

sentido podemos dizer que a sociologia é uma teoria da sociedade e das relações sociais 
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(SELL, 2015, p.24). Dessa forma a sociologia nos dar conceitos, categorias e definições nas 

quais são de suma importância para entender uma dada realidade social. Nesse sentido, 

Émile Durkheim e Marx Weber considerados pais da sociologia juntamente com Karl Marx, 

desenvolveram teorias que nos possibilita entender melhor determinada perspectiva 

social.  

E é a partir de tais teorias que vou debater como o nomadismo é utilizado pelos 

ciganos como um elemento capaz de formar uma unidade ao grupo. Destacando assim 

como Weber (1999) coloca como as crenças, a origem comum, e a semelhança no habitus 

externo é utilizado para definir um grupo étnico. E em Durkheim (2010) quando dialoga 

que crenças e ideias formam uma consciência coletiva, em que os indivíduos partilham de 

regras morais, padronizando suas concepções e condutas (SELL, 2015). Nesse sentido, os 

ciganos a partir do nomadismo criam uma consciência coletiva, formando a partir deste 

suas condutas e formas de viver, tendo o nomadismo como fator identificador a estes.  

No Mini dicionário de Língua Portuguesa Aurélio, os ciganos são designados como 

um conjunto de populações nômades que têm, em comum, a origem indiana e uma língua 

(o romani), originária do noroeste do subcontinente indiano (FERREIRA, 2007).  

A definição de cigano os coloca como povos nômades, povos que migram de forma 

voluntária. Mas que cabe ressaltar também que muitas migrações foram impostas, por 

perseguições e leis. No imaginário da maioria das pessoas, cigano está intimamente ligado 

ao nomadismo, algo muito marcante na sua cultura. Hoje os ciganos podem ser nômades, 

seminômades e sedentários. Mas a experiência do nomadismo é tida por eles como 

marcante em suas histórias.    

 
[...]A experiência do nomadismo tem o poder de autentificar a ciganidade, mas 
isso não significa dizer que o nomadismo seja considerado um fator determinante 
da etnicidade cigana. Sem que seja um elemento decisivo na demarcação da 
fronteira étnica, ele é valorizado com um diacrítico cultural. (SOUZA, 2017, p.140) 

 
A experiência do nomadismo é relatada pelos ciganos como algo muito importante 

na sua cultura. Há por parte dos ciganos um auto reconhecimento como andadores, 

mesmo estando eles fixados em moradias, “lembranças” de quando todos os ciganos 

viviam andando pelo mundo. A partir da definição dos ciganos como uma categoria étnica, 

de pertencimento a um determinado grupo, que compartilhem valores e crenças, 

costumes e um sistema de comunicação entre si. Nesse sentido, Frederick Barth (1998) ao 
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conceituar grupos étnicos destaca como a identidade étnica do grupo se relaciona com 

uma atribuição a uma categoria étnica com um traço fundamental em que;  

 

Os grupos étnicos são vistos como uma forma de organização social. Então, um 
traço fundamental torna-se [...] a característica da autoatribuição ou da 
atribuição por outros a uma categoria étnica. Uma atribuição categoria 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 nesse sentido organizacional (BARTH, 1998, 193-194) 
 

Desse modo os ciganos se conhecem e firmam sua identidade cultural, e a 

identidade social do grupo, denominando-se ciganos ou pertencentes há algum subgrupo, 

compartilhando valores culturais e identidades comuns entre eles. O nomadismo é assim 

uma característica da identidade cigana, um fator que tem um poder enorme e os 

identifica como cultura de nômades, e os autentificam como um grupo. Como pude 

observar entre os ciganos em São João do Paraíso-MA. 

Atualmente vive na cidade de São João do Paraíso-MA201, dois grupos ciganos 

calons202, se dividindo entre as famílias do Tinda cigano e a do Bigode cigano, vivendo na 

cidade a mais de 40 anos, mesmo antes dela ser emancipada , quando está era ainda um 

pequeno povoado, passaram a viver no pequeno munícipio que ali estava sendo criado e 

hoje se consideram “moradores” da cidade,  moradores para estes são  quem tem 

residência fixa, sendo que hoje em dia ambos fixaram moradia buscando melhores 

condições de vida e consideram a cidade de São João do Paraíso-MA, boa e que vem 

construindo na município  uma imagem referente a estes de respeito, já que quando 

chegaram tinham os estereótipos depreciativos que os ciganos por onde passa tem, de 

ladrões e trapaceiros, de uma vida errônea dada pelo nomadismo.  

                                                      
201

 Segundo o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia- IBGE (2017) a população estimada de São João do 
Paraíso é de 10. 977 habitantes, tendo a área territorial de 2.053,843 km. A cidade de São João do Paraíso 
localiza-se no Sul do Maranhão, uma divisão em microrregiões desse estado, onde se agrupam dezenove 
municípios 
202

 Os ciganos no Brasil se dividem em três principais grupos, Calon, Room e Sinti “Os Calon ou Kalé, que 
falam a língua caló, os “ciganos ibéricos”, que vivem principalmente em Portugal e na Espanha, onde são mais 
conhecidos como Gitanos, mas que no decorrer dos tempos se espalharam também por outros países da 
Europa e foram deportados ou migraram inclusive para a América do Sul. (MOONEM, 2011, p.13) 
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Os ciganos que estão residindo em moradias fixas nesta cidade se fixaram e 

decidiram buscar uma estabilidade social, tentando acabar com os sofrimentos advindos 

de uma vida andando, e que a cada dia, como moradores, vem lutando para se livrarem 

dos preconceitos que a população em geral tem sobre eles. A fixação, expansão e 

movimentação deles na cidade (por exemplo, a construção e venda de casas) é algo que 

mostra a sua cultura como povo que troca, que muda. Como apontou um dos 

entrevistados, algo próprio do ser cigano, que costuma vender, trocar e construir, andar: 

fato que pode mostrar um modo “nômade” de estarem fixados na cidade.    

Segundo Tinda, a vinda para a cidade se deu porque venderam suas casas. “Vida de 

cigano”: vendia e comprava casas, viviam andando até parar nesta cidade. Desta forma o 

passado nômade é algo que marca a cultura cigana, e é capaz de construir seus modos de 

vida. As duas famílias falaram que antes de fixar moradia, viviam andando, e os dois 

relembram esta definição e esse fato da vida nômade, eles recorrem a narrativas contadas 

para falar sobre a sua cultura.  

As duas famílias, tanto a do Tinda como a do Bigode, informaram que viviam 

andando antes de fixarem moradia na cidade. Segundo Bigode, seu pai já viveu em 

acampamento e ele morou em algumas cidades. Tinda falou que até chegar na cidade que 

mora não tinha endereço fixo: Nós não morávamos não, nossa casa era o chapéu, só 

viajando no meio do mundo. Viajando pelo mundo de animal, comprando, vendendo e 

trocando. Isso também foi ressaltado pelo Bigode: “cigano é assim, que andava muito de 

jumento pelos sertões. A vida deles era andar, era assim: a mulher paria e o filho já ia pra 

cima do jumento, caminhando já, caminhando pelo mundo. Não tinha local certo para eles 

não”. Algo que o Bigode enfatizou nas primeiras entrevistas é que “ser cigano é ser 

andador”.  

Com base nas falas, podemos perceber o nomadismo valorizado nas duas famílias. 

Eles relembram dessa prática como fator que marca sua cultura e sua história. Quando o 

Tinda fala que “nossa casa era o chapéu” se remete a tal objeto como a única coisa fixa 

sobre suas cabeças, pois eles não tinham uma casa, uma morada permanente. Viviam 

sempre se mudando.   

Por muitos anos estes viveram andando, segundo os entrevistados.  Bigode coloca 

que não morou em acampamento, mas que viviam viajando e que em algumas cidades que 

iam, moravam em casas. Mas seu pai viveu em acampamento. O Tinda relembrou que seu 
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pai era chefe de um grupo de ciganos, que viviam andando. Eles relembram do passado 

nômade e de como viveram o nomadismo em prática. Trazem consigo as lembranças desta 

tradição, costume que é tido por eles como marca que mais os identificam como uma 

cultura diferente das outras. 

Para os ciganos que residem em São João do Paraíso-MA, o ser cigano está atrelado 

ao nomadismo, quando exemplificam sobre quem são estes povos, eles apontam o 

nomadismo como fator crucial para seus povos, independentemente da idade tal 

característica é apontada por eles. No contexto da cidade, já moradores, eles costumavam 

se mudar muito, construíam casas e vendiam. Como apontado pela Mirian Souza, a 

mobilidade pode ser a prova empírica do nomadismo, dada pelas mudanças no contexto 

do próprio bairro (SOUZA, 2017). Segundo os ciganos de ambas as famílias os ciganos 

gostam de mudar, a nossa gente vivia andando pelo mundo por isso mudamos de casa 

constantemente (Bigode Cigano).  

Max Weber (1999) em Relações comunitárias étnicas, debate sobre como as ideias 

de um determinado grupo formam uma coletividade étnica, em que as crenças comuns 

servem para definir o grupo e firmar sua identidade, destacando traços que podem somar 

para formar a identidade do grupo, definindo assim grupos étnicos. Assim, a crença do 

nomadismo é apontado como fator essencial para definir os ciganos. Weber define grupo 

étnico como;    

Chamaremos grupo “étnicos” aqueles grupos humanos que em virtude de 
semelhanças no habitus externo ou nos costumes, ou em ambos, que, em virtude 
de lembranças de colonização e migração, nutrem uma crença subjetiva na 
procedência comum, de tal modo que está se torna importante para a 
propagação de relações comunitárias, sendo indiferente se existe ou não uma 
comunidade de sangue efetiva (WEBER, 1999, p.270)  

A lembrança do passado de andadores funciona como algo identitário a cultura 

cigana, e esta passa a ser propagada por eles como fator cultural próprio aos ciganos, uma 

forma também de se firmar como grupo, desta forma o nomadismo torna-se algo 

importante para identificação e autentificação da ciganicidade. Algo evidenciado em alguns 

trabalhos de MEDEIROS, BATISTA & GOLDFARB (2009, p. 2). “Assim o nomadismo, a nosso 

ver, passa a ser uma questão essencial (já que em sua maioria, os mesmos se afirmam 

enquanto “um povo nômade”) para compreender a dinâmica espacial (e identitária) dos 

ciganos hoje”.  
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Todos os ciganos falam sobre o passado nômade, estando ele morador ou não. O 

nomadismo é explorado pelos ciganos que quando pensam em uma origem e uma 

dispersão pelo mundo logo se remetem ao nomadismo. Sendo assim, mesmo estando em 

uma condição de moradores, os ciganos em São João do Paraíso-MA, ao falarem sobre os 

ciganos, e se definirem, trazem o nomadismo como fator marcante e importante para 

estes povos.  

O passado nômade é requerido como elemento identitário, construído através da 
memória e das narrativas que exploram episódios bíblicos, recursos 
importantíssimos para a construção da coletividade cigana e do sistema de 
representações sociais que permitem uma visibilidade social, bem como o 
estabelecimento de suas especificidades culturais frente a sociedade não cigana 
(GOLDFARB, 2010, p. 171). 

 

É então o nomadismo um elemento identitário aos ciganos, algo que marca seu 

modo de lidar com o espaço e com a vida, e para a construção da coletividade em que 

comungam da crença de uma origem marcada pelo nomadismo, e que a partir disso 

começaram a andar pelo mundo inteiro, tendo assim chegado ao Brasil e na presente 

cidade que ocorreu a pesquisa.  

Segundo Weber (1999) a crença na afinidade de origem, somada a semelhança dos 

costumes, é assumida por os “etnicamente” unidos. Tal afirmação demonstra como estes a 

partir de tal costume se mostram aos outros, algo que se destaca nos grupos étnicos. Assim 

os ciganos de ambas as famílias declaram um local de origem,  

 

Cigano é assim. ele... como é que eu digo... ele é negócio dos velhos. Ele é do 
Egito. Aí, veio para o Brasil, ficaram no Brasil e gostaram. Ai, o cigano é assim... 
Que andava muito de jumento pelos sertões. A vida deles era andar. Aí era assim: 
a mulher paria e o filho e já ia pra cima do jumento, caminhando já, caminhando 
pelo mundo. Não tinha local certo para eles não. Sobre as tradições, a tradição 
cigana mesmo...  Por que hoje em dia a gente está morador. De primeiro, os 
ciganos usavam aquelas saias cumpridas, a roupa toda florada, que o pessoal 
gostava (Bigode Cigano, 2018) 
 

Também de acordo com o Tinda, “O natural dos ciganos é do Egito. Eu não conheço 

o Egito. Só por nome”. Boa parte dos ciganos afirmam que sua terra de origem é o Egito, 

mesmo que muitos deles nem saibam onde fica o Egito (PEREIRA, 2009). Destacando assim 

como lugares longes e de origem são importantes para a memória destes. Como aponta 

Michel Pollack;  
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Locais muito longínquos, fora do espaço-tempo da vida de uma pessoa, podem 
constituir lugar importante para a memória do grupo, e por conseguinte da 
própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento a esse grupo. Aqui estou 
me referindo ao exemplo de certos europeus com origens rias colônias (POLLACK, 
1992, p. 203).  

 

O Egito constitui um lugar importante para a maioria dos ciganos, mesmo estes não 

conhecendo tal lugar, eles escutam dos mais velhos que vieram de lá e passaram a andar 

pelo mundo, e destacam tal lugar como originário. A lembrança de uma vida andando é 

algo presente na história contada pelos dois ciganos entrevistados, em que surgem no 

Egito e se dispersam pelo mundo. Andaram até chegarem no Brasil. Relacionam a vida 

cigana a uma vida de andar pelo mundo, sem moradia fixa e sem destino, um modo de ser 

cigano.  

Assim se auto definem estes ciganos, como pertencedores de um grupo de pessoas 

que surge no Egito e se dispersa pelo mundo. Há nas falas narrativas a tempos passados, 

“*...+ uma crença comunitária em uma origem comum, tal crença pode ser considerada 

como fundamental para a definição do grupo étnico” (WEBER, 1999, p.270). Os ciganos 

assim se auto identificam - e são identificados pela população em geral - como portadores 

de uma identidade social diferente, não territorializados, onde estes, apesar de não terem 

território, definem suas fronteiras de pertencimento a este grupo (BARTH, 1998).  Assim a 

partir de tais crenças eles firmam sua identidade e o pertencimento ao grupo.  

Ainda de acordo com Weber (1999) formam assim a partir de tais hábitos, e 

também a partir dos trajes típicos que são mais visíveis aos olhos uma comunidade étnica, 

os ciganos costumam relacionar outra característica a sua cultura, o seu modo de vestir, 

sendo este mais visível em um primeiro momento já causa um distanciamento entre uma 

outra sociedade. Há então um certo desprezo pelo diferente, em que se formulam 

representações sobre os ciganos, que os afastavam mais ainda de firmar relações próximas 

com a população local da cidade. Algo que foi construído após anos na cidade em que 

construíram amizades com a população logal. A crença na consanguinidade também é um 

fator destacado por Weber como um fator “étnico”, algo destacado por ambos os grupos 

ciganos que estão em São João do Paraíso-MA.   

 

A influência de que os fatores “étnicos”, nesse sentido específico – isto é, da 
crença na consanguinidade ou no contrário, baseada em elementos comuns ou 
diferentes de uma pessoa – exerce sobre aa formação das comunidades, é 
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naturalmente muito difícil de determinar de modo geral e assume uma 
importância problemática em cada caso concreto (WEBER, 1999, p.273)  

 

Dessa forma, a problematização do nomadismo como elemento característico pelos 

ciganos, demonstra como estes se constituem etnicamente a partir de um ethos comum ao 

seu povo, em que a definição de cigano está relacionada a vida de andador, algo que marca 

sua origem e dispersão pelo mundo. O passado nômade é algo recorrente no processo 

identitário aos ciganos, eles quando falam sobre o que é ser cigano já remetem a essa 

característica deles, exercendo sobre as várias comunidades ciganas um fator identitário.  

 

O nomadismo não faz de ninguém um cigano, por outro lado, entretanto, confere 
autenticidade, porque através dele se supõe a internalização de disposições 
físicas e morais associadas à ciganidade. Não se trata de uma essência, mas de 
uma experiência que permite acessar a ciganidade (SOUZA, 2017, p.142) 

 

O nomadismo é tido por estes como algo da essência dos ciganos, em que a partir 

do nomadismo eles associam a seus valores e modos de ser cigano, a ciganicidade destes 

está associada a tal prática. Como apresentado pelo Cigano Bigode em que ser cigano é ser 

andador, e pelo Tinda pela afirmação não morávamos, ou seja, remetem ao nomadismo 

como identidade aos ciganos. Assim, ambas as famílias estando fixadas na cidade, remetem 

ao nomadismo para firmar sua ciganicidade e também o seu pertencimento aos ciganos, 

como povos nômades.  

A lembrança do nomadismo, funciona como algo cultivado entre os ciganos até os 

dias atuais, e explicam a partir daí sua origem e andanças. Havendo assim a partir do 

nomadismo uma forma de vida cigana, um sentimento de dignidade uma honra social e das 

exigências convencionais que um estamento positivamente privilegiada cria para a conduta 

de seus membros (WEBER, 1982). 

[...] Toda personagem e todo fato histórico, desde que penetrem nesta memória, 
aí se transpõem em um ensinamento, em uma noção, em um símbolo; ele recebe 
um significado; ele se torna um elemento do sistema de ideias da sociedade. 
Assim se explica que possam afinar as tradições e as ideias atuais; é que, em 
realidade, as ideias atuais são também tradições, e que uma e outra exigem, ao 
mesmo tempo e ao mesmo título, uma vida social antiga ou recente, na qual 
tomam seu impulso (HALBWACHS, 2004, p.296). 

 

Dessa forma a crença na origem comum, e a partir da memória constituem fatores 

para definir um grupo étnico, tal como ocorre com os ciganos. Sendo que através da 
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memória se apresentam ideias, e símbolos do grupo. Que se tornam para os ciganos 

elemento do sistema de ideias a estes. Percebendo assim como as crenças comunitárias 

formam uma unidade ao grupo, formando assim a partir do nomadismo o que Durkheim 

chamou de consciência coletiva, em que “*...+ lhes imprimem o valor e o primado da 

coletividade, conformando e padronizando suas concepções e condutas (SELL, 2015, p.88). 

Nesse sentido existe no nomadismo, crenças e sentimentos comuns aos ciganos, formando 

algo que os identifica. 

Émile Durkheim, buscou definir o método científico da sociologia, em que segundo 

este a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais, definindo fato social como toda 

maneira de ser e fazer que é capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior e 

que é geral (DURKHEIM, 2007). Assim em sua análise da sociedade, o coletivo se sobrepõe 

ao individual, destacando a ação coletiva como central para o entendimento da sociedade. 

Desse modo o indivíduo é influenciado pelo coletivo, este define a consciência coletiva 

como sendo:  

O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma 
mesma sociedade forma um sistema determinado que tem vida própria; 
podemos chamá-lo de consciência coletiva ou comum. Sem dúvida, ela não tem 
por substrato um órgão único; ela é, por definição, difusa em toda a extensão da 
sociedade, mas tem, ainda assim, características específicas que fazem dela uma 
realidade distinta. De fato ela é independente das condições particulares em que 
os indivíduos se encontram: eles passam, ela permanece. (...) Ela é, pois, bem 
diferente das consciências particulares, conquanto só seja realizada nos 
indivíduos. Ela é o tipo psíquico da sociedade, tipo que tem suas propriedades, 
suas condições de existência, seu modo de desenvolvimento, do mesmo modo 
que os tipos individuais, muito embora de outra maneira (DURKHEIM, 2010, p. 
50) 

Dessa forma para que o grupo forme uma comunhão é necessário que estes 

comunguem de ideias, crenças e sentimentos comuns que são a partir destas que o grupo 

forma uma unidade, tais crenças permanecem mesmo com o passar do tempo, e ligam 

uma geração a outra. Nesse sentido, os ciganos em São João do Paraíso-MA a partir do 

nomadismo, comungam um sentimento que demonstra a relação com a vida destes. Desse 

modo tais crenças desenvolvidas na coletividade referente ao nomadismo são exteriores 

aos ciganos, geral a todos e exercem sobre todos os ciganos maneiras coletivas e de 

pensamento em que destacam o nomadismo algo crucial para seu povo.  

Há assim nos ciganos modos de pensar e comportamentos transmitidos 

coletivamente, a partir de crenças e ideias que são partilhadas pelo grupo. Sendo esta 

concepção a respeito do nomadismo coletiva, apresentando assim como maneiras 
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coletivas de pensar e se lembrar de fatos passados para formar uma unidade enquanto 

grupo. Através do nomadismo os ciganos se apresentam aos outros.  

De acordo com Durkheim (2010, p. 50) “*...+ a consciência coletiva é toda 

consciência social”, constituindo assim sistemas de representações e ações, dessa forma a 

partir do momento em que estes todos acreditam que o nomadismo é fator crucial, 

formam assim uma consciência social do grupo em relação a ideia e crença dada pelo 

nomadismo, em que a partir dele moldam sua forma de vida, pois segundo Durkheim a 

partir da consciência coletiva revela o “psíquico da sociedade”, sendo assim eles atribuem 

um valor a este ato, revelando assim maneiras de pensar e agir dos ciganos, seu sistema 

social, em que o nomadismo ainda é praticado por muitos ciganos e propagado por aqueles 

que hoje estão em uma condição de moradores como os que estão em São João do 

Paraíso-MA.  

 

Considerações finais  

O nomadismo é apontado pelos ciganos como fundamental para uma definição 

destes, como algo que marca a cultura e fator essencial da identidade deles. O nomadismo 

é apresentado por todos os ciganos, mesmo que eles não tenham praticado, algo que 

estaria na origem destes que demarca diferenças com outros povos e culturas. Que é 

próprio aos ciganos em que o ser cigano esta liga a prática do nomadismo.   

Dessa forma, pôde se analisar como os ciganos residentes em São João do Paraíso-

MA, através da memória de um passado e origem andando se definem enquanto ciganos, 

onde a crença comum de origem é fundamental para estes se definirem enquanto um 

grupo étnico. Percebendo que os grupos étnicos dado os estudos apresentados, tem como 

fator para a construção da identidade características que os marcam, e os diferenciam. 

Assim os ciganos como nômades se contrapõem as populações fixas por onde passaram, e 

tem o seu modo de vida dado pelo nomadismo como algo que modela a cultura e a forma 

de vida destes. Percebendo também como estes formam fundamentado pela consciência 

coletiva, a partir do nomadismo um sentimento a respeito do ser cigano, ideias e crenças 

que são compartilhados por eles.    

A memória para os povos ciganos é de suma importância, sendo ágrafos é pela 

memória que seus costumes, tradições e a identidade do grupo se perpetuam. Em que por 

meio desta conhecem o nomadismo como fator característico a estes. Em suma é por meio 
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da memória de um passado nômade, que os ciganos estão afirmando sua identidade 

enquanto um grupo étnico. Desse modo o nomadismo é o fator crucial da identidade 

cigana, e é por meio deste que eles afirmam identidade e pertencimento ao grupo, 

relembrando de narrativas de um passado andando para se definirem como ciganos.  
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PROCESSOS IDENTITÁRIOS QUILOMBOLAS: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA  
 

Claudivan Silva Soares203 
 

Resumo 
A proposta deste texto é expor os resultados parciais da dissertação de mestrado em antropologia (em 
andamento), sobre os processos identitários e luta pela terra dos quilombolas da comunidade de Jequitibá. 
Após apresentar discussões sobre problemas e desafios do método comparativo, mostrarei como a utilização 
de um “pensar comparativo” ajudou a perceber aspectos sobre o modo como os jequitibaenses podem 
marcar sua distintividade, e como esses aspectos estão me fazendo trafegar por diferentes abordagens 
teórico/epistemológicas. 
 
Palavras-chave: Comunidades quilombolas; método comparativo; identidade étnica; antropologia simétrica. 

 

A comunidade de Jequitibá está localizada no município de Mundo Novo, centro-

norte da Bahia, próxima à rodovia estadual BA-052, conhecida como estrada do feijão. A 

pesquisa na localidade para a dissertação de mestrado em antropologia conta, até o 

momento, com trabalhos de campo feitos por este pesquisador durante elaboração de 

relatório antropológico como funcionário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária204 – INCRA – no segundo semestre de 2018 e, no segundo semestre de 2019, como 

pesquisador do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da 

Bahia sob licença concedida pelo INCRA. Até aqui foram 18 dias de pesquisa in loco onde, 

além da observação direta, foram feitas entrevistas qualitativas individuais e grupais e 

análise de documentos. 

Anterior à experiência em Jequitibá, em 2018, especificamente como 

técnico/antropólogo responsável pela elaboração de relatório antropológico, realizei 

trabalho in loco em 2014 na comunidade quilombola de Rio Vermelho205, município de São 

Francisco do Conde, recôncavo da Bahia206. O campo em Rio Vermelho serviu de parâmetro 

para pensar, já em 2018, os processos identitários em Jequitibá. Observar Jequitibá tendo 

como referência o vivenciado em Rio Vermelho, me fez buscar compreender em quais 

                                                      
203

 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia (PPGA-
UFBA) e Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário/Antropólogo pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA/BA). 
204

 O relatório antropológico é uma peça técnica que compõe o Relatório Técnico de Identificação e 
Delimitação – RTID – do território quilombola, que por sua vez, é um estudo multidisciplinar composto de 05 
peças, obrigatório para qualquer procedimento de regularização fundiária de território quilombola pelo 
INCRA. 
205

 Para este texto, o nome original dessa comunidade foi substituído por um fictício. 
206

 Os trabalhos para regularização fundiária do território quilombola de Rio Vermelho, ainda em 2014, foram 
paralisados por decisão judicial. 
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aspectos os processos identitários da primeira poderiam assemelhar ou se diferenciar aos 

da segunda.  

Pretendo mostrar, tendo em vista a pesquisa em Jequitibá e a experiência em Rio 

Vermelho, como a comparação pode oferecer caminhos alternativos para uma pesquisa, 

apesar das críticas que ela acumulou ao decorrer do desenvolvimento da prática e do 

pensamento antropológico/etnográfico. Para tal empreendimento, o texto fará, 

inicialmente, um diálogo com os escritos de Erik Bähre (2018), James Clifford (2002) e 

Fredrik Barth (2000), para entender como a abordagem comparativa foi inicialmente 

utilizada na antropologia, quais os problemas identificados no uso da comparação 

posteriormente e sua utilização na contemporaneidade. No segundo momento do texto, 

serão abordados aspectos de processos identitários entre os quilombolas de Jequitibá e Rio 

Vermelho em diálogo com a discussão sobre identidade, grupos étnicos e etnicidade. A 

terceira parte do texto apresentará as agências das assombrações em Jequitibá em diálogo 

com a antropologia simétrica, tratando-as como algo que este pesquisador só pôde levar 

em consideração, como resultado de pesquisa, a partir de um pensar comparativo. 

  

A abordagem comparativa na antropologia social 

 Erik Bähre207, no artigo “O retorno da comparação etnográfica: a epistemologia em 

momentos de mudança política” (2018), analisa as abordagens comparativas na etnografia, 

examinando o modo como a comparação foi utilizada na primeira metade do século XX – a 

análise, então, recai sobre o estudo Balinese character de Margaret Mead e Gregory 

Bateson, publicado em 1942 – e, em diálogo com Clifford Geertz, como ela foi sendo 

abandonada em um processo reflexivo que colocou em desuso a epistemologia objetivista 

na etnografia, dentro de um contexto de desintegração das colônias europeias após a 

segunda guerra mundial.  Bähre mostra, ainda, como essa mesma reflexividade levou a 

etnografia para outras formas de comparação, como a empreendida pela abordagem 

ontológica – na qual a comparação serviria não para explicar algo, mas sim como um 

método de tradução – e a comparação fortuita – que coloca a explicação novamente no 

centro da comparação, porém, sem se deixar levar pelas pretensões de objetividade e 

                                                      
207

 Professor associado da Universidade de Leiden, localizada na Holanda. 
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controle presentes em estudos como os de Mead e Bateson. 

Esse momento de utilização da comparação na etnografia, ocorrido na primeira 

metade do século XX e que caracteriza os trabalhos de Mead e Bateson, não está deslocado 

do processo de institucionalização da antropologia social e da busca de seus principais 

representantes em legitimá-la como uma disciplina científica. Por isso, para entendê-lo 

melhor, é preciso compreender como a etnografia foi se estabelecendo enquanto um fazer 

especializado e como foi possível surgir a figura do antropólogo/etnógrafo como portador 

de uma autoridade específica.  James Clifford (ibidem) explica como o pesquisador de 

campo profissional surge distinguindo seu modo de trabalho e qualidade de relatos das 

práticas e relatos de missionários, administradores coloniais, comerciantes ou viajantes 

que não estariam, segundo os antropólogos profissionais então em ascendência, 

“informados pelas melhores hipóteses científicas ou por suficiente neutralidade” (ibidem, p. 

24).  Esse pesquisador profissional foi elaborando os aspectos teórico-metodológicos do 

seu trabalho empírico ao longo da última década do século XIX, mas só a partir de 

Bronislaw Malinowski e Alfred Radcliffe-Brown, já no século XX, a observação participante 

aparece como elemento fundamental para prática dos pesquisadores profissionais: os 

antropólogos-etnógrafos, a nova autoridade etnográfica. 

A nova autoridade etnográfica revela-se tanto em descrições no corpo do texto, nas 

quais o antropólogo aparece “acocorando-se junto à fogueira; olhando, ouvindo e 

perguntando; registrando e interpretando a vida trobriandesa” (ibidem, p. 26), quanto em 

fotografias, que buscavam convencer seus leitores que o etnógrafo “esteve lá” e que os 

fatos apresentados não eram meras criações subjetivas, mas elementos objetivamente 

adquiridos. A etnografia se estabelece, então, como uma descrição cientificamente 

rigorosa, trazendo uma série de inovações “institucionais e metodológicas” através da 

contribuição de diversos antropólogos sociais: Malinowski, Margaret Mead, Evans-Pritchard 

e Marcel Griaule. O etnógrafo profissional seria aquele treinado em técnicas analíticas e 

explicação científica. Esse profissional treinado teria acesso mais rapidamente que os 

amadores ao cerne de uma cultura, entendendo suas instituições e estruturas essenciais.  

Assim como uma antropologia que busca se apresentar como científica, protegida 

dos riscos das subjetividades do observador, a comparação também vai estar, 

consequentemente, impregnada de pretensões de objetividade e controle. Essas 

abordagens comparativas, segundo Bähre, reificaram identidades, produziram hierarquias e 
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causaram violência simbólica. O estudo de Mead e Bateson sobre Bali é citado por Bähre 

como um exemplo de pesquisa comparativa208 cuja abordagem objetivista e controladora – 

que mantém controle sobre o processo de investigação com uso de escalas, determinadas 

categorias, fotografia, filme e com destaque de uma variável abrangente sobre outras 

variáveis de modo que a pesquisa pareça ter uma influência mínima do pesquisador – 

produz hierarquias (geralmente, entre a sociedade do pesquisador e a do pesquisado) entre 

as diferenças humanas. 

A partir da derrocada do colonialismo das potências econômicas europeias sobre 

países do “terceiro mundo”, e com mudanças epistemológicas então ocorridas na 

antropologia, muda-se também a necessidade de comparar: passando a não ser mais 

razoável dispor hierarquicamente sociedades, culturas e significados, a comparação torna-

se dispensável como meio para explicações dos problemas construídos pela pesquisa 

antropológica. Bähre utiliza Geertz como exemplo dos efeitos de mudanças epistemológicas 

na antropologia entre os anos 60 e 70. Em dois diferentes textos do antropólogo 

estadunidense sobre o uso do dinheiro nas relações pessoais209, um de 1962 e outro de 

1973, é possível perceber como o uso da abordagem comparativa esteve ligada a uma 

abordagem epistemológica: enquanto no primeiro texto, de caráter objetivista, há uma 

“comparação desenvolvimentista e hierárquica das sociedades”, no segundo, de caráter 

interpretativista, “há uma descrição reflexiva e construtivista, deixando pouco espaço para 

comparação” (BÄHRE, ibidem, p. 07), uma etnografia que,  aberta ao inesperado, 

demonstra baixo nível de controle sobre as situações do campo210. 

Se a reflexividade com a antropologia interpretativa torna a comparação 

questionável, a reflexividade na antropologia com abordagem ontológica – Bähre cita os 

trabalhos de Margaret Strathern e o perspectivismo ameríndio tratado por Vivieros de 

Castro – coloca a comparação em outra dimensão na pesquisa. O objetivo, nesse caso, não 

seria utilizar a comparação como método de identificação e meio para explicação de 

                                                      

208
Balinese character realiza uma comparação entre o caráter cultural dos Estados Unidos e de Bali. 

209
 O texto mais antigo chama-se “The rotating  credit associations: a ‘middle-rung’ in development” e o 

posterior “Um jogo absorvente: notas sobre briga de galo balinesa”. 
210

 Trecho da descrição em “Um jogo absorvente: notas sobre briga de galo balinesa” relata, em dado 
momento, a chegada da polícia em uma briga de galo que faz com que o pesquisador fuja do local junto com 
todos os outros balineses que assistiam a briga.  
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diferenças, mas mostrar a “multiplicidade e a pluralidade da comparação” ou utilizar a 

comparação como meio de tradução de perspectivas. É ainda a partir do que Bähre chama 

de nova reflexão – quando os antropólogos passam a se comparar e comparar seus 

trabalhos com os de outros cientistas sociais, o que implicou em considerar diversos 

contextos de produção antropológica e diversidade de abordagens etnográficas no mundo 

– que emerge um “terreno limpo” para, novamente, os etnógrafos utilizarem a comparação 

como meio de identificação e explicação de diferenças, entretanto, não mais nos moldes de 

uma epistemologia objetivista. 

 Tanto Fredrik Barth (2000) quanto o próprio Bähre (ibidem) sugerem que é possível 

fazer comparação sem cair nos equívocos das abordagens objetivistas das escolas clássicas 

da antropologia social. Barth acredita que o grande problema do método comparativo 

localiza-se numa antropologia social que num paralelo com a anatomia comparada buscou 

analisar descrições e, consequentemente, agregou unidades de situações diferentes, não 

comparáveis, ou seja, partindo do princípio de que coisas diferentes são a mesma coisa, 

comparou coisas diferentes. Barth explica, então, que no caso do seu trabalho em uma 

região de Nova Guiné, a comparação de variações ritualísticas entre a comunidade dos 

Baktaman e outras comunidades da região ajudou a “informar e aguçar” sua “descrição e 

análise das formas” que pôde “observar e documentar mais detalhadamente entre os 

Baktaman” (BARTH, ibidem, p. 193). Barth também realizou comparações internas sobre 

performances rituais e sobre diferenças dos relatos acerca dos momentos de iniciação 

entre os Baktaman. Desse modo, o antropólogo defende o uso de um campo de variação 

para uma investigação de caráter comparativo:  

 

Não saberia dizer se esse estudo trata de comparações dentro de sociedades ou 
entre elas, questão que não considero importante; trata-se de uma metodologia 
que simplesmente faz uso de um campo de variação para uma investigação de 
caráter comparativo. (ibidem, p. 195) 

 

O pesquisador, nas análises de Fredrik Barth, teria, assim, um papel importante para 

o método comparativo, pois não são descrições que devem ser comparadas, mas sim dados 

primários específicos, dando atenção à diversidade e à variação (mais do que às 

semelhanças entre situações comparadas), evitando que se “reifique nossas descrições das 

formas sociais”. Já Bähre (ibdem), ao citar Lazar, expõe a possibilidade da contribuição da 
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comparação. Ao distinguir a comparação representativa e a disjuntiva, Lazar argumenta que 

a segunda reflete sobre “o papel do pesquisador que faz o trabalho comparativo e, 

portanto, reconhece que a compreensão é inevitavelmente um processo humano” e situa-se 

“nas experiências, ideias e surpresas da fortuidade etnográfica” (LAZAR, 2012 APUD BÄHRE, 

2018, p. 108), afastando-se, portanto, da pretensão do controle da subjetividade do 

pesquisador sobre a pesquisa e possibilitando a geração de insights. Bähre afirma que 

divergindo das abordagens objetivistas, as abordagens comparativas contemporâneas 

tendem a problematizar níveis elevados de controle por parte do pesquisador: 

 

Elas consideram esses altos níveis de controle sobre o processo de pesquisa como 
uma forma de violência simbólica, na medida em que o pesquisador controla a 
linguagem e as categorias e decide quem é e o que é representativo de 
populações e processos sociais maiores *...+ Hoje vemos o surgimento de uma 
comparação fortuita na etnografia, em que insights e explicações são 
possibilitados por um controle limitado sobre o ambiente de pesquisa *...+ 
(BÄHRE, ibidem, p. 99) 

 

 Esse tipo de comparação, denominada por ele como fortuita, coloca o “inesperado e 

caótico no centro de como o etnógrafo explica as diferenças” (ibidem, p. 111). Enquanto 

Barth afirma que o grande problema dos estudos comparativos na antropologia, ao 

comparar descrições, foi considerar erroneamente aspectos distintos de diferentes 

realidades como se fizessem parte de um mesmo fenômeno, para Bähre esse problema 

residiu no aspecto dirigido e controlado da pesquisa e no uso de linguagem e categorias 

que acabavam por reificar aspectos culturais e supor hierarquias entre sociedades, culturas 

ou povos. Contrapondo-se a abordagem clássica, Barth propõe uma comparação entre 

dados empíricos primários a partir de um campo de variações e diferenças, não importando 

se essas ocorrem no interior de um grupo ou entre diferentes sociedades. Já Bähre sugere 

que uma nova comparação supõe controle limitado sobre a linguagem, categorias de 

análise e ambiente de pesquisa.   

 

Processos identitários entre quilombolas de Rio Vermelho e Jequitibá  

Como já foi aqui afirmado, utilizei a experiência em campo entre os quilombolas de 

Rio Vermelho como parâmetro para pensar os processos identitários entre os quilombolas 

de Jequitibá. O verificado nas observações diretas e nos diálogos em Rio Vermelho me 

ofereceu os parâmetros empíricos sobre um modo (entre outros eventuais) como se pode 
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processar a identidade étnica em uma comunidade quilombola imersa em conflito 

fundiário. Não pretendo aqui afirmar que utilizei um modelo paradigmático de comparação 

da antropologia contemporânea, mas mostrar que pode não haver mal em pensar 

comparativamente ou empreender uma abordagem deste tipo; que utilizá-la não 

necessariamente nos fará cair nos equívocos presentes na antropologia da primeira metade 

do século XX; que se conseguirmos estar abertos ao que se apresenta em campo, sem 

fazermos dele uma  representação fechada a partir daquele outro campo com que o 

comparamos, podem nos surgir caminhos alternativos para a pesquisa. 

Rio Vermelho localiza-se em São Francisco do Conde, município litorâneo do 

recôncavo baiano, banhado pela Baía de Todos os Santos e distante, aproximadamente, 64 

km de Salvador por via terrestre.  Os quilombolas de Rio Vermelho ocupam hoje uma faixa 

de terra que fica entre a BA522 e o rio Dom João e seus manguezais. O conflito para 

permanência na área se dá, principalmente, com a Prefeitura Municipal de São Francisco de 

Conde, mas envolve também outros agentes, como o fazendeiro vizinho, proprietário da 

Fazenda Dom João. As terras ocupadas pelos quilombolas, em sua grande parte, estão 

sobrepostas em área de domínio da União (segundo indícios) e são resultado de um aterro 

sobre manguezal, realizado pela Petrobras em meados do século XX, que foi sendo ocupado 

através de moradia fixa pelos atuais habitantes a partir do final dos anos 80. A iminência de 

expulsão da terra, sob alegação pela Prefeitura Municipal de ser uma área de proteção 

permanente (APP), a pressão do proprietário da Fazenda Dom João (com possíveis 

interesses sobre os esvaziamento da área do Rio Vermelho) e a informação, a partir do 

relacionamento com habitantes de comunidades quilombolas vizinhas, sobre a política de 

regularização de territórios quilombolas, fez com que as lideranças comunitárias 

articulassem a certificação pela Fundação Cultural Palmares da autodefinição da 

comunidade de Rio Vermelho como remanescentes de quilombos e iniciasse um processo 

formal no INCRA por regularização fundiária em nome dos quilombolas. 

No meio do ano de 2014, sob a ordem da Superintendência Regional do INCRA na 

Bahia, iniciei as viagens para Rio Vermelho objetivando elaboração do seu relatório 

antropológico. Os dias de campo na Comunidade foram mostrando o modo como membros 

do grupo articulavam e expunham elementos como religiosidade, samba de roda e 

culinária, traços que serviam para “falar” sobre uma comunidade quilombola, que 

representavam uma certa imaginação sobre a experiência negra no Brasil e buscavam 
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evidenciar a ligação do grupo com essa experiência, ou seja, a ligação do grupo com os 

africanos escravizados no Brasil em um passado colonial e imperial do país.  

A cerimônia para abertura dos trabalhos do INCRA na comunidade serve como um 

exemplo ilustrativo do que quero aqui afirmar. O ato contou com a presença de 

funcionários do INCRA, um pesquisador estrangeiro, membros de um movimento social, 

representantes da igreja católica, membros de um núcleo de pesquisa da Universidade 

Federal da Bahia e os próprios comunitários. Em frente à mesa onde estaria a pessoa que 

deveria ter a vez da fala, havia uma bandeira do movimento social que acompanhava a 

comunidade e, em cima dela, frutas e recipientes fechados com crustáceos conservados 

que buscavam transmitir determinados aspectos do trabalho dos quilombolas, neste caso, 

o extrativismo de frutas e a mariscagem. Dona Laura211, uma liderança quilombola, 

convertida ao cristianismo-evangélico, como grande parte das lideranças local, fez as 

primeiras falas da cerimônia tratando principalmente do conflito fundiário e das pressões 

que a comunidade estava sofrendo para desocupar suas terras. A fala de abertura foi 

antecedida por canções gravadas de samba de roda que saíam de uma caixa de som, 

colocada pelo esposo de Dona Laura, Seu João Maia, também evangélico (ainda que, de 

acordo com o que alguns comunitários me informaram durante os dias de campo, os 

evangélicos não pudessem mais dançar o samba de roda). Durante a cerimônia houve um 

grande espaço para as falas de duas Yalorixás212 – Dona Bruna, que possui um terreiro de 

Candomblé no território da comunidade, e Dona Hilda, que utiliza a área do Rio Vermelho 

para fazer trabalhos ligados à sua religião. As Yalorixás, além das queixas em relação a 

derrubada pelo poder municipal de suas estruturas religiosas, falaram de sua religião e 

entoaram cânticos do candomblé em língua yorubá. Essas foram as únicas manifestações 

religiosas ou manifestações sobre religião durante toda a cerimônia. Ou seja, nesse evento 

público com presença de pessoas ligadas a diferentes instituições, que não pertenciam a 

Rio Vermelho, foram destacados aspectos religiosos de matriz africana e não os cristãos, 

apesar de muitos membros da Comunidade serem convertidos ao cristianismo evangélico. 

                                                      
211

 Para preservar a identidade pessoal dos membros das comunidades quilombolas, os nomes reais foram 
substituídos por nomes fictícios. 
212

 Yalorixás, como elas se apresentaram, são também chamadas de mãe-de-santo, autoridade religiosa do 
candomblé. 
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A ênfase na fala das Yalorixás em cerimônia de abertura dos trabalhos técnicos promovidos 

por uma instituição do Estado, na qual elas demonstravam cânticos religiosos e usavam os 

adereços utilizados pelas mães-de-santo durante suas práticas religiosas, expressa mais que 

o respeito às diversas filiações religiosas entre os quilombolas, transmite para os “de fora” 

do grupo que estavam ali presentes aspecto da sua identificação étnica. Evidencia, nesse 

sentido, um elemento articulado por membros do grupo como diacrítico étnico, expressão 

do processo de construção da identidade étnica vivenciado pela Comunidade no 

desenvolvimento da luta pela terra.  

O encerramento da cerimônia foi sucedida por animadas rodas de conversa 

informais entre os visitantes e os quilombolas. Em uma dessas rodas, na qual eu, uma 

funcionária do INCRA e o pesquisador estrangeiro fazíamos comentários sobre o samba de 

roda e os cânticos apresentados por Dona Bruna, Dona Laura nos deu a informação de que 

já tinha sido do candomblé e seu coração ainda permanecia dividido entre a religião de 

matriz africana e a igreja evangélica. Durante outros momentos do trabalho de campo eram 

me servidos na comunidade pratos com azeite de dendê. Pude presenciar outra reunião na 

qual, antes do seu início, se tocava o samba de roda na caixa de som. Para elaboração do 

relatório antropológico, as lideranças achavam importante que eu fizesse entrevistas com 

as mãe-de-santo da comunidade em seus terreiros, para as quais elas me encaminhavam e 

agendavam as conversas. 

A experiência de campo em Rio Vermelho me levou ao diálogo com a discussão 

sobre identidade étnica, grupos étnicos e identidade, arsenal teórico que foi iluminando e 

alertando para a importância do presenciando em campo. A discussão de Arruti (2014) 

sobre etnicidade, por exemplo, quando afirma que “O emprego de etnicidade coloca em 

destaque não exatamente a unidade social, o grupo étnico, mas a atitude ou performance 

dos sujeitos quando estes atuam em situação de alteridade” (p. 209) oferece um bom 

suporte para um entendimento do que foi acima descrito sobre Rio Vermelho. Pode-se 

observar que essa discussão oferece uma alternativa ao uso da categoria grupos étnicos do 

modo como foi tratada por Fredrik Barth, de quem tal noção implica a existência de um 

grupo concreto em relação com outros. Apesar dos limites impostos pela categoria grupos 

étnicos de Barth, a ideia que ela carrega de que são os traços que os próprios integrantes 

do grupo entendem consideráveis como demarcadores de fronteiras ou diferenças, os 

diacríticos, oferece pistas para a compreensão sobre aspectos dos processos identitários de 
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Rio Vermelho. Para Barth (1998), os conteúdos culturais não são essenciais para definição 

do grupo étnico, esses só passam a ter importância quando os grupos lhe atribuem 

importância e, no caso de Rio Vermelho, o que é importante enquanto conteúdo cultural a 

ser mobilizado passa por uma imaginação do que seja uma comunidade quilombola e os 

elementos característicos da afrobrasilidade e africanidade. 

A teorização de Barth sobre grupos étnicos influenciou pesquisadores que se 

tornaram referência para o estudo dos quilombos contemporâneos como Alfredo Wagner 

de Almeida (2002)213 e Eliane Cantarino O´Dwyer (2002)214. Sua influência aparece também 

em estudo de Manuela Carneiro da Cunha (2017) sobre ex-escravos no Brasil que no século 

XIX voltam para África, no qual a identidade étnica aparece como um recurso estratégico, 

acionada para garantir, por exemplo, vantagens comerciais. A ideia de etnicidade tratada 

por Arruti dialoga com Stuart Hall, Michael Banton, Benedict Anderson e Alex Honneth, 

leva em consideração a não necessidade de existência de uma comunidade real, mas de 

uma comunidade que é antes imaginada através de positivação de estigmas e experiências 

comuns de desrespeito que ligam os sujeitos entre si: “se o racismo permite falar da 

existência de um grupo por meio de atributos imputados e raramente afirmados, a 

etnicidade tem como maior atributo constituir o próprio grupo com base na resposta a tal 

imputação” (ARRUTI, 2014, p. 209). Essas teorizações oferecem pistas, coordenadas e 

apontam caminhos (algumas mais, outras menos, a depender do caso pesquisado) para a 

pesquisa sobre os processos identitários em comunidades quilombolas, que não são iguais, 

mas em diversos casos se assemelham em determinados aspectos como veremos entre os 

quilombolas de Jequitibá. Foi com essa discussão teórica, antecedida pelas experiências 

vivenciadas em Rio Vermelho, que adentrei em Jequitibá no segundo semestre de 2018. 

O ato de se atribuir coletivamente como quilombola – enquanto aspecto que gera 

um efeito de nomeação215 pelo Estado e oferece o acesso a direitos inscritos – a partir do 

desenvolvimento do conflito fundiário é uma importante semelhança entre os processos 

ocorridos nas duas comunidades aqui tratadas. Porém, essas comunidades guardam 

                                                      
213

 Alfredo Wagner afirma que a análise dos processos identitários em comunidades quilombolas deve partir 
da indagação sobre “como os próprios agentes sociais se definem e representam suas relações e práticas em 
face dos grupos sociais e agências com que interagem”. 
214

 Para O´Dwyer a contrastividade étnica implica uma estrutura de relação. 
215

 Sobre o poder de nomeação ver Bourdieu (2010), entre as páginas 236 e 240. 
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diferenças em seus processos de formação. A comunidade de Jequitibá, cujo povoado 

encontra-se dentro da Fazenda Jequitibá, desenvolveu-se com o cruzamento de quatro 

núcleos familiares distintos de agregados/moradores216 que trabalharam para o filho de 

um negociador de escravos do século XIX – o comerciante e proprietário de terras Coronel 

Plínio Tude de Souza – no início do século XX, na referida Fazenda. Com a passagem da 

propriedade da Fazenda Jequitibá para as mãos da Fundação Divina Pastora, a partir de 

carta testamento elaborada pelo Coronel na década de 30, padres e monges católicos 

habitantes do Mosteiro de Jequitibá (que teve construção iniciada após transferência de 

propriedade à Fundação) passaram a ser os administradores do imóvel e responsáveis 

pelas atividades financeiras, educacionais, técnicas, produtivas e religiosas local. Na 

primeira década dos anos 2000 jovens descendentes dos agregados, sob incentivo de um 

padre local, passaram a reivindicar trecho do imóvel para reforma agrária e 

posteriormente, a partir de 2017, já autoatribuídos como quilombolas, passaram a 

reivindicar do Estado a identificação e regularização de terras como território quilombola. 

O reconhecimento do Estado acerca da autoatribuição como quilombolas pelos 

membros dessas comunidades não encerra o processo identitário, ao contrário, aprofunda 

o processo pondo cada vez mais outras coisas em jogo além da reivindicação fundiária, 

possibilitando a mudança da compreensão do grupo (certamente em diferentes 

intensidades entre cada membro do grupo) sobre o próprio grupo, sua história, seus rituais 

festivos, suas manifestações coletivas anuais, a relação com as entidades cosmológicas ou, 

como no caso de Jequitibá, sobre seus próprios corpos. Semelhante a Rio Vermelho, os 

quilombolas de Jequitibá passaram a valorizar práticas que eles entendiam como tendo 

uma ligação com uma certa ideia de afrobrasilidade e oferecer outros significados para 

determinadas práticas locais. Isso se deu, por exemplo, com o caruru: prática que inclui 

contraprestação entre aquele que oferece o caruru e um santo, passa a ser compreendida 

como algo do âmbito da herança cultural de negros escravizados e que, por isso, dela o 

pesquisador (do INCRA ou da universidade) deveria se interessar. O mesmo vem 

acontecendo em relação às práticas de cultivo de ervas medicinais e em relação ao que há 

                                                      

216
 Sobre a instituição do agregadio/morada, ver Garcia (2003). 
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um tempo era reconhecido apenas como samba e que atualmente está passando a ser 

denominado por algumas lideranças quilombolas como candomblé. 

Os diálogos com os jequitibaenses, como o que eu tive com Katiucia, revelam 

também que esse processo identitário implicou para alguns jovens quilombolas uma 

mudança de atitude em relação a estética corporal, o que pude observar em um período 

de um ano entre uma inserção na comunidade em 2018 e outra em 2019, quando, neste 

último ano, chamou-me atenção jovens com cabelos grandes ou trançados, o que algum 

tempo atrás seria impensável como um fato que se pudesse identificar. Essas mudanças na 

estética corporal estão sendo acompanhadas por um discurso de positivação do corpo, 

como o feito por Beatriz durante um diálogo em grupo que tive com jovens da comunidade 

que se reconhecem como quilombola: “...começou (alguns jovens) também a deixar o pré-

conceito de lado [...] então eu vou me aceitar porque eu sou assim”. Esses discursos 

aparecem também nas redes sociais em aplicativo de telefone celular, como em uma 

postagem feita por Joca (figura 1217): 

Figura 1 

 

 

 

Tal atitude, com tal intensidade, não pude observar em Rio Vermelho. O porquê 

disso nos leva a especulações de diversos tipos que não cabem tratar aqui.  

Esse pensar comparativo que me orientou na inserção em campo em Jequitibá me 

põe em algum nível de aproximação com a abordagem comparativa sugerida por Bähre. A 

proposta de ter pouco controle sobre o ambiente de pesquisa, ficando aberto para o que 

os interlocutores em muitos momentos considerem o que deva ser importante como alvo 

da atenção do pesquisador, me fez identificar semelhanças, diferenças e níveis de 

                                                      
217

 A utilização da imagem foi autorizada pelo autor da postagem. 
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intensidades entre os processos identitários das comunidades quilombolas de Jequitibá e 

Rio Vermelho. Esse “me deixar levar pela comunidade” me ofereceu um caminho 

alternativo para a pesquisa em Jequitibá, me fez levar em consideração e atribuir 

importância às assombrações e suas perturbações que, tendo em vista a minha experiência 

em Rio Vermelho e a literatura que até então eu tinha revisado, caracterizo como aspecto 

fortuito e inesperado que está ampliando a pesquisa para outro diálogo 

teórico/epistemológico sobre o qual tratarei a seguir. 

 

As agências das assombrações em Jequitibá e a antropologia simétrica   

 No segundo semestre de 2018 iniciei os primeiros dias de trabalho de campo para 

elaboração do relatório antropológico da comunidade quilombola de Jequitibá no 

município baiano de Mundo Novo. A partir das experiências dos trabalhos de campo em 

Rio Vermelho e orientado pelas discussões teóricas sobre identidade étnica, me perguntava 

se os quilombolas de Jequitibá valorizavam, performatizavam ou recriavam conteúdos 

culturais para traçar sua especificidade de modo que comunicassem, como em Rio 

Vermelho, uma certa ideia de negritude, afrobrasilidade ou africanidade que pudesse estar 

sendo articulada pelas principais lideranças em torno da luta pela terra na comunidade. As 

narrativas locais acabaram apresentando algo que fugia de uma ideia que girasse em torno 

da construção de uma identidade afrodiaspórica: as assombrações que provocavam 

perturbações na Fazenda Jequitibá.  

Durante os dias de campo alguns jequitibaenses me narravam espontaneamente e 

frequentemente, como algo que o antropólogo do INCRA deveria ouvir e se interessar, 

ocorrências de assombrações que perturbavam as pessoas por toda a Fazenda. Essas 

agências – no sentido que elas têm poder de induzir ações – foram apresentadas como algo 

tão localmente específico que no momento que eu cheguei na casa do casal Katiucia e Joca 

para me instalar, me deram um banco para sentar e passaram a narrar intensamente 

diversos casos. Essas narrativas, que revelam algo que os jequitibaenses destacam para 

apresentar como um componente da especificidade de Jequitibá, até aqui não dão nenhum 

sinal de que guardam alguma relação com qualquer ideia de africanidade ou experiência de 
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descendentes de africanos escravizados no Brasil218. Enquanto em Rio Vermelho os 

elementos acionados expunham “amplos contextos derivados da diáspora africana”, em 

Jequitibá os quilombolas elegiam também as assombrações e suas perturbações como 

elemento diferenciador do grupo, sobre as quais as narrativas o antropólogo do INCRA 

deveria ouvir para elaborar o relatório que poderia ajudar a garantir a existência deles no 

território reivindicado. 

As narrativas expõem múltiplas estórias, personagens e agências. Têm-se, por 

exemplo, um cavalheiro que anda na noite pelas terras da Fazenda, do qual o cavalo 

ouvem-se os galopes; há os passos, batidas e vozes na antiga casa do Coronel Plínio Tude 

onde hoje funciona uma escola no centro do povoado; há o caso de Divino, um homem que 

dizia ter pacto com diabo, autointitulado “Cabelo do Cão”, que “matava qualquer um por 

brincadeira”, antigo morador de uma das áreas da Fazenda, de quem os padres do Mosteiro 

tinham medo, que ao falecer, sua casa ficou assombrada obrigando a mudança da família 

para o centro do povoado de Jequitibá, poucos dias após o enterro do corpo; há o local 

denominado pau d´alho na beira da estrada que corta a Fazenda, onde eventualmente as 

pessoas recebem tapas nas costas ou nuca quando por lá trafegam; no mosteiro onde ficam 

os padres e monges também há ocorrências de assombrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
218

 Exceto as narrativas sobre o pau d´alho, local da Fazenda onde há agência de assombrações, que está 
passando a ser relacionado com a morte de antigos escravos. 
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Figura 2 – Mosteiro de Jequitibá                                            Figura 3 - Fundo do Mosteiro 

 

 

 

Figura 4 - Centro do Povoado (Mosteiro acima)                                Figura 5 - Pau D´alho 

 

 

               

O debruçar-se sobre as agências das assombrações está me fazendo ampliar os 

aspectos teóricos/epistemológicos que até então tinha pensado para a pesquisa. 

Inicialmente orientado pela leitura da literatura que discute identidade étnica e quilombos 

contemporâneos, terei de avançar para uma abordagem orientada pela antropologia 



521 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

simétrica e para autores que repensaram a relação cultura/natureza a partir da crítica ao 

modernismo. Se uma ontologia naturalista219, ocidental/moderna, tenderia a considerar as 

agências das assombrações como uma construção cultural dos jequitibaenses, a 

perspectiva dos jequitibaenses, com toda complexidade e gradações que nisso pode haver, 

tende a encará-las como algo dado. 

Dialogar com a antropologia simétrica e com os autores que problematizam a 

dualidade natureza/cultura pode oferecer caminhos importantes para pensar esses não-

humanos, as assombrações de Jequitibá. Freire (2006) explica como – sob a influência de 

David Bloor – Michel Callon e Bruno Latour expandiram o princípio da simetria às 

“controvérsias sobre a sociedade” (p. 49). Bloor, ao praticar uma sociologia da ciência, 

sugeria que tal princípio deveria reconhecer que “os mesmos tipos de causas devem 

explicar tanto as crenças valorizadas como verdade quanto as crenças rechaçadas, uma vez 

que não há diferença essencial entre verdade e erro” (p. 48). A simetria suporia, assim, que 

a mesma compreensão sociológica deveria se dar tanto para a ciência quanto para o que é 

invalidado cientificamente. A expansão da simetria por Callon e Latour se dá com o 

entendimento de que tanto a natureza quanto a cultura (ou sociedade) deveriam ser 

explicadas utilizando “um quadro comum e geral de interpretação”, e serem tratadas num 

mesmo plano, nunca separadamente. O mesmo deveria ser entendido para a relação 

humanos e não-humanos, de modo que a produção tanto de um quanto de outro pudesse 

ter a mesma importância de tratamento: 

 

Para os autores, não há de antemão o mundo das coisas em si de um lado e o 
mundo dos homens entre si de outro, pois natureza e sociedade são ambas 
efeitos de redes heterogêneas. Isso não quer dizer que suas redes sejam 
compostas pelos mesmos elementos, mas que podem ser descritas da mesma 
maneira, tratadas sob os mesmos termos. (FREIRE, 2006, p. 49) 

  

 Latour realiza uma contundente crítica aos pressupostos da modernidade – que faz rígidas 

separações entre objeto e sujeito, cultura e natureza, corpo e alma, e preconiza projetos de pureza 

do fato científico, da nacionalidade, da razão em detrimento do hibridismo das coisas – não apenas 

para ultrapassá-la, mas para também enfatizar que ela nunca foi concretizada de fato: 

 

                                                      
219

 Ver Descola e Scarso (2016). 
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Latour vem construindo uma antropologia das ciências que, em linhas gerais, 
tangencia a separação entre as entidades ontológicas Natureza e Cultura, bem 
como a separação entre sujeito e objeto. Todo seu esforço concentra-se em 
problematizar a idéia da existência de uma rígida separação entre natureza e 
sociedade, da dicotomia entre sujeito e objeto e ainda de uma relação de domínio 
dos homens sobre as coisas do mundo – idéias fundadas pela/na modernidade – 
mostrando que, na realidade, tais pressupostos nunca vingaram. (ibidem, p. 52)
  

 Assim é que se por um lado a antropologia perde ligação exclusiva com a cultura ou com o 

que é entendido como produção da esfera da cultura (como os elementos considerados como 

produções culturais locais herdadas, transformadas e rearranjadas por quilombolas para se 

tornarem diacríticos), por outro lado ela ganha a natureza como uma ordem sobre a qual poderá 

também se debruçar (como as assombrações de Jequitibá, que consideradas como algo que está 

dado na realidade, não são associadas a uma produção local, mas consideradas como algo do local 

e destacadas para marcar a especificidade do grupo) e que para Latour “teria um valor inestimável”. 

(ibidem) O grupo, portanto, não é apenas o aglomerado de seres humanos e suas produções, no 

caso de Jequitibá, é definido também pela relação com o que está dado na dimensão da natureza. 

Os objetos e, mais amplamente, os não-humanos, como os seres humanos, agem, deixam rastros, 

traços, “produzem efeitos no mundo”. 

 

Considerações finais 

 A compreensão da realidade via comparação compõe uma forma de conhecimento do ser 

humano. Se na antropologia social, em algum momento, a abordagem comparativa produziu e 

reproduziu relações de poder reivindicando objetividade, produziu hierarquias entre a sociedade do 

pesquisador (ocidental/moderno) e a do pesquisado (“primitivo”, “atrasado”, “terceiro mundo”); se 

o etnocentrismo da antropologia social da primeira metade do século XX cometeu equívocos em 

suas análises, agora, desamarrada das pretensões de cientificidade, a comparação pode ser 

percebida como um recurso do qual o pesquisador dispõe e, no caso da minha pesquisa, cujo 

problema foi sendo construído a partir de um “pensar comparativamente”, um recurso que pode 

apontar caminhos alternativos, inesperados e iluminar nuances em campo que enriquecem a 

etnografia.  

 Para a pesquisa feita entre os quilombolas de Jequitibá, essas nuances aparecem no 

processo positivação do corpo negro entre jovens da comunidade e na evidenciação das 

assombrações como algo destacado entre lideranças quilombolas para marcar a especificidade 

local. Essas nuances estão me possibilitando trafegar entre a discussão sobre identidade étnica e a 

discussão implementada pela antropologia simétrica ou pelos pós-modernos. 
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COMPROMISSOS DA TRADIÇÃO: REFLEXÕES SOBRE TERMOS (D)O ESTADO BRASILEIRO 
 

Ana Beatriz Vianna Mendes220 
 

Resumo 
Pretendo discutir o processo de criação do Termo de Compromisso no Parque Nacional da Serra do Cipó 
(MG). Ao apresentar as negociações que foram feitas entre pesquisadores, gestores e moradores para 
construção do Termo de Compromisso, este trabalho propõe uma análise antropológica do Estado. O Termo 
envolve pouco mais de 10 famílias nucleares que viviam em pequena área no interior do Parque, criado em 
1984. O caso analisado demonstra que mudanças legislativas que passaram a vigorar e a garantir direitos a 
povos tradicionais no Brasil, especialmente a partir de 2007, ainda encontram resistência dentro do órgão 
ambiental para serem efetivadas. Essa inércia é extremamente prejudicial e reflexo de uma perspectiva pós-
colonial do Estado, pautada na naturalização do sacrifício de certas vidas, e em certa ideia de soberania em 
relação ao território e às famílias que ali viviam. 
 
Palavras-chave: Parque Nacional da Serra do Cipó; Populações tradicionais; Termos de compromisso; 
Território. 

 

Ao refletir sobre o processo de construção do Termo de Compromisso no Parque 

Nacional da Serra do Cipó, ou PNSCi, em Minas Gerais, o presente trabalho se depara com 

um conjunto de questões que se tocam e diante das quais é necessário fazer escolhas. 

Destacarei algumas delas a título de preâmbulo: 

 Trata-se de uma antropologia do Estado, pois que visa etnografar um processo 

histórico de implementação de uma política pública voltada à conservação ambiental e à 

proteção dos direitos das chamadas “populações tradicionais” - afinal, os Termos de 

Compromisso garantem, de um modo bastante limitado, que as “populações tradicionais” 

possam manter seus modos de vida em compatibilidade com a conservação da 

biodiversidade em unidades de conservação que não permitem a presença humana, como 

parques, por exemplo. 

 Isso nos remete a pensar em como a questão ambiental se institucionalizou no 

Estado Brasileiro e no mundo (questão sobre a qual já existe farto material produzido), e 

quais têm sido os processos de conformações específicas que a ideia de conservação 

ambiental foi estabelecendo na(s) realidade(s) ao longo do tempo. Especificamente, nosso 

artigo visa apresentar o processo de implantação de um parque nacional em área em que 

viviam pessoas que, cerca de 40 anos depois, passaram a ser tidas pelo Estado como 

tradicionais e que, por isso, puderam retornar e/ou se manter nos seus territórios. Ou seja, 
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pretendo apresentar justamente o processo mediante o qual o Estado passou a reconhecer 

a identidade de certas famílias como tradicional, o que possibilitou o retorno ao território, 

dentro de um parque, após quase 4 décadas de conflitos e de incertezas sobre os usos 

permitidos e proibidos na área. Foi apenas a partir da construção do Termo de 

Compromisso, em 2018, que as regras foram efetivamente acordadas e ficaram claras para 

as partes.  

 Para tratar disso, é importante situar, no nosso cenário, a inextricabilidade entre 

desenvolvimento e conservação. De fato, há várias obras implementadas nos municípios 

que compõem e circundam o PNSCi em decorrência de compensação ambiental de 

atividades poluidoras e depredadoras em prol do chamado desenvolvimento (no contexto 

local, destacam-se especialmente atividades minerárias e toda a infraestrutura que as 

integram). No próprio Retiro, região em que foi celebrado o Termo de Compromisso de 

que tratamos, em fevereiro de 2014, foi construída uma estrada de calçamento a revelia de 

qualquer diálogo e sem qualquer aviso prévio aos moradores da região. Essa estrada, já 

prevista no Plano de Manejo do Parque (2009), foi construída com recursos de 

compensação ambiental por obras predatórias consumadas pelo próprio DER 

(Departamento de Estradas e Rodagens/MG) e causou muitos transtornos aos moradores 

da região. Embora os moradores fossem favoráveis ao calçamento da estrada, ficaram 

indignados pelo modo como foi feita e pelos impactos ambientais que gerou. 

 Esse caso nos traz de forma evidente a outro assunto central nessa discussão que 

é quanto à participação da “sociedade” nos desígnios do que o Estado definiu como 

parque. As famílias do Retiro, que antes da chegada do parque eram agricultoras, 

tropeiras, criadoras de “animais” e apanhadoras de flores sempre-vivas, se viram “mais ou 

menos” ,a depender do gestor, cerceadas em suas práticas por longos 34 anos. Os vários 

gestores que passaram a impor a essas famílias, de forma mais ou menos truculenta, que 

aquela área em que viviam há várias gerações era parque, e que portanto, as terras nas 

quais nasceram e se criaram, não poderiam ser mais cultivadas, pastoreadas e vividas como 

antes, colaboraram para que essas famílias – ao tempo em que aprendiam a construir 

novas formas de resistência dos fracos (James Scott) – naturalizassem o seu destino 

injusto. Nunca nenhum deles se candidatou a ser conselheiro do parque – instância formal 

participativa de tomada de decisões da gestão da UC. A assimetria de poder colocada era 
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tão grande que não era possível qualquer diálogo justo. Para esse aspecto, os insigths 

apresentados por  Achille Mbemebe sobre a necropolítica (2018) são pertinentes. 

 Finalmente, baseados em outro paradigma, poderíamos buscar 

conhecer/inscrever as relações estabelecidas entre os humanos e os não humanos na 

região em que foi criado o parque, e sob essa perspectiva, indicar como foi se consolidando 

e como tem se consolidado a vocação daquele lugar para o turismo, a partir das paisagens 

naturais, rios, cachoeiras e montanhas. Essa vocação escamoteia outras, de pessoas que 

teciam seus meios de vida junto a essas paisagens e tiveram que, com maior ou menor 

radicalidade, como mencionado, romper ou adaptar seus modos de vida.  

Diante deste conjunto de questões, pretendo trazer um relato do cenário que 

encontrei em 2014 e do cenário que percebo hoje em termos de relações dos moradores 

entre si, com o ambiente e com os gestores, buscando compreender como se 

transformaram as redes de relações entre eles.  

Neste artigo um aspecto que paradoxalmente ficará um pouco escanteado é a 

própria ideia de conservação ambiental. Ao nos debruçarmos tão detidamente sobre a 

dificuldade de implantação da ideia neomítica de parques (DIEGUES, 1998), sobre os 

conflitos envolvendo a gestão e os moradores e sobre a paulatina abertura para levar em 

consideração senão a contribuição dessas famílias à conservação, ao menos o fato de que 

elas têm direito à dignidade, o nosso cenário parece trazer centralidade às discussões de 

conflitos dos homens entre si (e toda a hierarquização de quem tem legitimidade para se 

colocar no campo ambiental (GEHARDT e ALMEIDA, 2005; ZHOURI, 2008) do que à própria 

discussão sobre sustentabilidade e conservação ambiental. 

Mas não é por acaso. É porque de fato, quando se faz uma leitura integrada das 

práticas da política ambiental e da legislação que ampara e legitima a proteção ambiental, 

percebe-se que a questão está efetivamente mais centrada em como regular as relações 

dos homens entre si em relação à natureza, do que à própria relação dos homens com a 

natureza. Há claramente, como já argumentamos (MENDES, 2018 e 2019), uma 

“facilitação” a processos degradantes e predatórios mediante a “compensação” e 

“reparação” dos danos ambientais causados. Esse mecanismo tem possibilitado o 

“desenvolvimento”, o progresso, a modernização e a comoditização da natureza – o que 

vem causando destruição e a criminalização de modos de vida que estão à margem dessa 

lógica que poderíamos chamar de capitalocêntrica. 
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De um modo geral, o modelo desenvolvimentista da região mineira foi marcado 

pela intensificação da mercantilização de territórios a partir, sobretudo, da década de 

1980, com a expansão de monoculturas de exportação, de monoculturas de eucalipto, da 

construção de hidrelétricas e pelas atividades mineradoras (ZHOURI & ZUCARELLI, 2008). A 

atividade mineradora do Projeto Minas-Rio, que é considerada a maior mineração do 

mundo, ocorre na região de Conceição de Mato Dentro, próxima à área do Parque Nacional 

da Serra do Cipó. Ela consome por volta de 2.500 metros cúbicos de água por hora221, para 

escoamento de inicial de 26,5 milhões222 de minério de ferro por ano. Além disso, muitos 

procedimentos realizados pela empresa para a exploração minerária na região têm sido 

questionados pelo Ministério Público Federal, tanto em seus aspectos ambientais quanto 

sociais223. Esse contexto de intensa exploração e depredação ambiental se contrapõe, 

complementa e justifica o mecanismo a criação e ampliação de Unidades de Conservação 

de Proteção Integral no Estado, de modo a “minorar impactos ambientais”. 

Trata-se, portanto, de discutir justiça ambiental; trata-se de discutir os paradigmas 

e pressupostos que informam a política de criação de parques e a política de 

reconhecimento e proteção à diversidade étnica e cultural do Brasil; e trata-se, finalmente, 

de contextualizar os limites/as lacunas da participação dos moradores num contexto 

histórico e institucional de exclusão e de marginalização de certos modos de vida que se 

desdobra em séculos de (r)existência. 

Ester artigo é fruto de reflexões do projeto de pesquisa “O Parque Nacional da Serra 

do Cipó (MG) e populações locais: Desvelando conflitos e histórias marginalizadas”, 

desenvolvido de 2013 a 2016, e que contou com apoio da Fapemig, e do projeto 

“Construindo histórias locais e pensando questões globais: as comunidades tradicionais 

atingidas pelo Parque Nacional da Serra do Cipó (MG)”, desenvolvido de 2016 até o 

presente, o qual contou com apoio da Proex/UFMG, ambos vinculados ao grupo de 

pesquisa Cidade e Alteridade: convivência multicultural e justiça urbana e ao Grupo de 
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De acordo com matéria publicada em < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1555725-maior-
mineroduto-do-mundo-comeca-a-funcionar-em-meio-a-queixas.shtml>. Visto em 15/01/2015. 
222 

De acordo com o site < http://minasrio.angloamerican.com.br/o-projeto/o-minas-rio-em-numeros/>. Visto 
em 15/01/2015. 
223

Para maiores detalhes, acessar o site do Observatório dos Conflitos Ambientais em Minas Gerais 

<http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/> 
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Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA/UFMG). Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com moradores, ex-moradores, servidores e ex-servidores do Parque, 

bem como com outros atores relacionados à história do local. Além disso, foi realizada 

pesquisa documental e bibliográfica e incursões a campo que incluíram atividades como: 

reuniões coletivas com moradores e ex-moradores, com o intuito de ouvir as histórias do 

passado e do presente; acompanhamento de reuniões do Conselho Consultivo do Parque e 

análise de suas atas; e observação participante dos modos de vida de moradores e ex-

moradores tradicionais do Parque. 

 

O reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais 

A dinamicidade e fluidez das culturas e dos diferentes modos como são organizados 

simbolicamente a experiência e a ação humanas (SAHLINS, 1997), trazem grandes desafios 

para que qualquer Estado possa reconhecer os diferentes grupos étnicos formadores de 

qualquer Estado-nação. No caso da sociedade brasileira, durante muitos séculos a política 

estatal diante da diversidade étnica e cultural brasileira foi assimilacionista (SOUZA FILHO, 

2006). Grosso modo, visava a integração de toda a diversidade sócio-cultural em uma única 

massa redutoramente entendida como coesa e brasileira (RAMOS, 2004; MENDES et. al 

2017). A partir de 1988, apenas após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

houve um reconhecimento e garantia da diversidade étnica e cultural dos povos 

formadores da civilização brasileira. Além dos povos indígenas e das comunidades 

remanescentes de quilombos, o Estado reconheceu a importância dos diversos outros 

grupos como parte do patrimônio cultural brasileiro e, assim, fez-se necessária uma 

categorização, que é por definição e irremediavelmente, redutora. A noção de “população 

tradicional”, que não está na Constituição Federal de 1988, mas que cobre uma gama de 

povos cujos modos de ser e de viver tiveram guarida nos artigos 215 e 216 da Constituição, 

serviu de “molde conceitual” para se relacionar e reconhecer grupos até então 

invisibilizados como detentores de direitos especiais. 

 

“Assim como as especificidades culturais e os modos de vida tradicionais – 
indigenous lifestyles – desempenham papel importante na discussão sobre as 
“alternativas ao desenvolvimento”, a caracterização dos grupos sociais ditos 
“tradicionais” caminha pari passu ao reconhecimento da necessidade da sua 
“participação”, “consulta”, “acordo” e “consentimento” como condição de êxito 
dos programas de conservação baseados em áreas protegidas. Ou seja, não se 
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pode dissociar um processo do outro, sob pena de não compreendê-los 
adequadamente. Não se trata tanto de uma “descoberta” das “populações 
tradicionais” – posto que “tradicionalidade” não é algo que se descobre –, mas da 
sua construção como sujeito – em seus múltiplos sentidos – do manejo de áreas 
protegidas, entendido como processo sociocultural e político pelo qual 
transforma-se a natureza, essas populações e o nosso entendimento do que 
ambas são.” (BARRETO FILHO, 2001, p. 8). 

 

Em 2004, o Governo Federal criou a Comissão Nacional para o Desenvolvimento 

Sustentável das Comunidades Tradicionais, entretanto, não havia definição precisa de 

quem seriam essas “comunidades tradicionais” (LOBÃO, 2006). Em 2005, realizou-se o I 

Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais que possibilitou a discussão dessa 

categorização, necessária à orientação de políticas públicas. Nesse encontro, percebeu-se a 

dificuldade de abarcar os diferentes grupos presentes, seus modos de ser e de viver, em 

uma única categoria (Ibid). Com o objetivo de aprofundar as discussões ocorridas, 

seguiram-se mais cinco encontros, realizados em diferentes estados, sendo “um em Belo 

Horizonte (MG); dois no Vale do Rio São Francisco, nas cidades de Delmiro Gouveia (AL) e 

Paulo Afonso (BA); um em Porto Alegre (RS) e um em Montes Claros (MG)”224. Após amplos 

debates, o Decreto 6.040/2007 instituiu a Política Nacional225 de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e definiu Povos e Comunidades 

Tradicionais como 

“(...) grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (Decreto 6.040/2007, Art. 3º, 1º§)”. 

 

O próprio Estado brasileiro, portanto, operou uma classificação do universo sócio 

antropológico brasileiro já que, conforme afirmou Bauman, 

 

                                                      
224 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais – Antecedentes. 
Disponível em: < http://culturadigital.br/setorialculturaspopulares/files/2010/02/2007-Antecedentes-da-
PNPCT-povos-e-comunidades-tradicionais.pdf >. Acesso em: 03/11/2014. 
225

 Em 2013, no âmbito do Estado de Minas Gerais, foi promulgada a Política Estadual para o 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, que possui como 
objetivo geral: “Art. 3- é objetivo geral da política de que trata esta lei promover o desenvolvimento integral 
dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de 
seus direitos territoriais, sociais, ambientais e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade 
cultural, bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições”. 
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“classificar consiste nos atos de incluir e excluir. Cada ato nomeador divide o 
mundo em dois: entidades que respondem ao nome e todo o resto que não. 
Certas entidades podem ser incluídas numa classe – tornar-se uma classe – 
apenas na medida em que outras entidades são excluídas, deixadas de fora. 
Invariavelmente tal operação de inclusão/exclusão é um ato de violência 
perpetrado contra o mundo e requer o suporte de uma certa dose de coerção” 
(BAUMAN, 1999, p. 11). 

 

Neste contexto, consideramos que essa classificação e nomeação dos povos e 

comunidades tradicionais contribuiu para tornar visíveis modos de vida muito diversos e 

até então marginalizados e excluídos do panorama identitário e de políticas públicas do 

Estado brasileiro. 

 

“Para fazer esse mundo falar a nós, devemos, por assim dizer, tornar audíveis os 
seus silêncios: explicar o que aquele mundo não percebia. Temos que cometer um 
ato de violência, forçar aquele mundo a tomar posição sobre questões às quais 
estava desatento e assim dispersar ou superar a desatenção que fazia daquele 
mundo, um mundo tão diferente e tão incomunicável com o nosso.” (BAUMAN, 
1999, p. 13). 

 

O Parque Nacional da Serra do Cipó 

 A criação do Parque Nacional da Serra do Cipó ocorreu em 1984226, com área de 

33.800 ha, e a desapropriação de grande parte das propriedades privadas incidentes em 

sua área foi decretada em 1987227. Os estudos que subsidiaram o levantamento fundiário 

da área do Parque foram realizados entre o fim da década de 1970 e o início da década de 

1980, pelo CETEC-MG (CETEC, 1982). Conforme afirma a NOTA TÉCNICA Nº2 do ICMBio, 

cerca de 50% da área do Parque já havia sido adquirida pelo Estado, antes da criação do 

próprio Parque Nacional, tendo em vista que até aquela data o Parque era estadual (criado 

em 1975). Muitos proprietários e posseiros não quiseram negociar suas terras ou não 

concordaram com os valores oferecidos pelo Estado, enquanto outros sequer foram 

citados em processos de expropriação de terras. Diversos dos nossos interlocutores alegam 

que somente os grandes fazendeiros foram indenizados, pois, além de melhor instruídos 

sobre os procedimentos legais vigentes, possuíam recursos para a contratação de 

advogados. A junção desses fatores fez com que alguns processos de desapropriação 

                                                      
226
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referentes ao PARNA Cipó permaneçam em aberto, e que moradores e ex-moradores do 

território reivindiquem uma série de direitos até hoje. Entre esses direitos encontram-se, 

principalmente, indenizações justas por suas terras e, enquanto tais indenizações não são 

realizadas, garantias de que possam utilizar o território de modo a assegurar seus modos 

de vida. 

A implementação do Parque Nacional da Serra do Cipó teve como consequência a 

imposição de restrições quanto ao uso da terra já que, como definido pelo SNUC, Parques 

Nacionais estão inseridos no grupo de Unidades de Proteção Integral, e têm como objetivo: 

preservar ecossistemas naturas de grande relevância ecológica e beleza cênica. Neles são 

permitidas pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, de recreação e de 

turismo ecológico. São áreas de posse e domínio públicos e todas as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas (Lei n° 9.985/2000, Art. 11). 

Há, no Retiro vários imbróglios jurídicos que geraram impasses para a vida dos 

moradores e para os gestores. Uma das glebas só teve parte da terra indenizada pelo 

Estado, mas houve uma decisão judicial de imissão de posse de toda a área. Além disso, em 

um dos processos não houve citação da parte interessada e a expropriação da posse foi 

feita sem o conhecimento do posseiro. Em decorrência disso, o MPF/MG solicitou a 

anulação do processo jurídico de desapropriação das áreas em questão. Este processo 

ainda não foi julgado. 

Além disso, em setembro de 2011 a Procuradoria do ICMBio notificou o ICMBio 

para a retirada de todos os ocupantes da área. Em maio de 2013, a notificação foi realizada 

pela gestão do Parque.  

Nesse momento, o Ministério Público Federal (MPF) emitiu recomendação contrária 

à retirada das famílias (MPF, 2013a) e ingressou com uma Ação Civil Pública contra a União 

e o ICMBio para que estes se “abstenham de adotar qualquer medida que impeça o livre 

exercício das práticas econômicas tradicionais das famílias do Retiro, bem como se 

abstenham de adotar qualquer medida que objetive a expulsão dos moradores de suas 

terras” (MPF, 2013b, p.44). Na ACP o MPF também solicitou a reparação de danos 

materiais, de danos morais coletivos, a revisão do Plano de Manejo, e a possibilidade de 

recategorização da unidade de conservação de proteção integral a de uso sustentável ou 

desafetação de parte da área.  
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Em setembro do mesmo ano, em reunião do Conselho Consultivo do Parque foi 

aprovada, por unanimidade, manifestação contra a medida proposta de remoção dos 

moradores da área do Retiro, pois traria consequências indesejáveis para a gestão das 

unidades. Ainda, o documento assinado pelos conselheiros incluía solicitação de que 

fossem possibilitadas condições dignas para a permanência dos moradores da região do 

Retiro; e o pagamento da justa indenização àqueles que possuem direito (ICMBio, 2013b). 

Este documento foi endereçado ao Presidente do ICMBio e desencadeou manifestações 

favoráveis à construção do TC pela coordenação responsável pela regularização fundiária e 

pela Procuradoria Federal Especializada (PFE) do órgão. 

Por outro lado a sentença referente à ACP proposta pelo MPF, emitida em 

setembro de 2017, julgou improcedentes todas as reivindicações, mas deixou aberta a 

possibilidade de construção de termos de compromisso, a critério da administração.  

Mais de 3 décadas após o início dos processos de expropriação iniciados pela 

implantação do Parque, os saberes ecológicos tradicionais do Retiro seguem contando a 

história dos que se foram e dos que ficaram no território. Questões como escolarização, 

acesso à saúde, a produtos industrializados, a empregos assalariados, a asfalto, a igreja, 

entre outros, se somam a reações diferenciadas quanto ao cumprimento da ordem do 

Estado de deixarem a área. Os modos como proprietários e gestores foram equacionando 

essa questão nos permitem vislumbrar a complexidade que envolve a manutenção dos 

vínculos territoriais dessas famílias. 

 De acordo com os vários relatos obtidos em campo, diante de toda essa situação, 

algumas famílias simplesmente cumpriram a ordem e saíram. Dessas, algumas migraram 

prontamente, enquanto outras resistiram durante certo período, até que, diante de várias 

proibições que tornavam sua sobrevivência inviável, acabaram saindo. Até o termo de 

compromisso quatro unidades familiares seguiam se recusando a sair da área do Retiro; 

três unidades familiares utilizavam o território principalmente para o que se pode chamar 

simplificadamente de “lazer”, mantendo suas casas ancestrais esporadicamente; e três 

outras famílias que faziam uso precário do território (para plantio, lazer e criação de 

animais), mas cujas casas viraram escombros. Essas foram as famílias abarcadas pelo 

Termo de Compromisso. 

Durante as pesquisas, desde 2014, foram três as mudanças na chefia do PNSCi. Com 

todas elas marcamos entrevistas, apresentamos o projeto de pesquisa e a importância da 
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elaboração de um Termo de Compromisso com as famílias do Retiro. Foi apenas em 2017, 

a partir de mais uma mudança na gestão, que essa proposta ganhou concretude e foi 

definida como prioritária dentro da instituição. Fomos convidados a participar de um Grupo 

de Trabalho Interinstitucional (GTI), criado em 2018, que incluía ICMBio e MPF, com a 

finalidade de subsidiar a construção do termo de compromisso com moradores e ex-

moradores da região conhecida como "Retiro", dentro dos limites do Parque Nacional da 

Serra do Cipó. Coube a mim produzir um laudo antropológico, a pedido do GTI para 

respaldar a celebração do Termo de Compromisso no PNSCi, já que este instrumento só 

deve ser aplicado quando da sobreposição entre unidades de proteção integral e 

populações tradicionais228. O laudo compôs, junto com vistorias e relatórios técnicos feitos 

pela gestão nos territórios de cada uma das famílias do Retiro, o dossiê para aprovação dos 

Termos de Compromisso entre a gestão e as famílias locais. 

 

Termo de compromisso assinado no Parque Nacional da Serra do Cipó, em 2018 

 O instrumento administrativo Termo de Compromisso tem sido utilizado de forma 

ainda tímida na gestão das Unidades de Conservação brasileiras (RIBEIRO, 2014; TALBOT, 

2016). É preciso, preliminarmente, reconhecer que se trata de um dispositivo recente. Sua 

primeira menção no ordenamento jurídico do país ocorre, indiretamente, em 2000, nas 

Disposições Gerais e Transitórias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

que é o instrumento que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das UCs no Brasil. Nesta parte específica da lei, fica definida a necessidade de 

criação de um ‘regulamento’ a ser usado nos casos em que existam ‘populações 

tradicionais’ vivendo em locais que passassem a ser definidos como Unidades de 

Conservação de Proteção Integral pelo Estado Brasileiro. Trata-se de uma disposição 

transitória, pois entende-se que a presença humana é incompatível com a concepção de 

proteção integral contida no SNUC.  

 O decreto que regulamenta o SNUC (4.340/2002) traz algumas diretrizes gerais para 

a celebração dos Termos de Compromisso (art. 39o). Mas foi apenas em 2012 que o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou a Instrução 

                                                      

228
 Portaria no. 767, de 31 de agosto de 2018. 
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Normativa no. 26/2012, que define diretrizes específicas para celebração dos Termos de 

Compromisso. O Termo deve ser elaborado de forma participativa e definir regras para o 

uso do território, da terra e dos recursos naturais, a partir de um acordo celebrado entre o 

órgão executor e cada família tradicional que ocupa a área protegida. O prazo e as 

condições para o reassentamento das populações locais também devem ser definidos no 

Termo de Compromisso, devendo ser utilizado apenas nos casos em que o Poder Público 

não tenha, por quaisquer razões, condições de indenizar e realocar tais populações – eis, 

fundamentalmente, a razão de estar no capítulo que trata de disposições transitórias.  

 As famílias do Retiro, uma região circunscrita e cada vez mais próxima do crescente 

núcleo urbano do distrito, possuem uma rica memória biocultural, caracterizada pelo uso e 

manejo diversificado da paisagem. Além do cultivo das roças, o modo de vida dessas 

famílias incluía a criação do “gado na solta” com o uso das pastagens naturais, 

especialmente nas regiões de maior altitude. A renovação das pastagens através do 

manejo tradicional do fogo envolvia um profundo conhecimento sobre o período de 

chuvas, tendo em vista a minimização do impacto do fogo sobre matas e nascentes. 

A relação com as espécies animais nativas também compõe o repertório do patrimônio 

biocultural da região, habitada por dezenas de espécies de aves, mamíferos, anfíbios, 

répteis, peixes e insetos. Muitas espécies eram caçadas, ou mesmo competiam pelo 

alimento plantado nas roças, tais como as capivaras e porcos do mato (CARDOSO, 2017).  

 As regras do Termo de Compromisso foram construídas de um modo que traduz 

muito claramente a “disciplinarização” que ocorreu ao longo dessas quatro décadas de 

convivência entre ambiente, gestores e as famílias do lugar.  

O Plano de Manejo da unidade, publicado em 2009 definiu um zoneamento para 

toda a unidade de conservação e delimitou nas Zonas de Ocupação Temporária (ZOTs), 

áreas de dois hectares destinadas à permanência dessas famílias. O Retiro foi considerado 

uma ZOT. As ZOTs têm como princípio “evitar maior degradação das áreas ainda com 

moradores [e] disciplinar as práticas de subsistência dos moradores até que seja possível a 

completa regularização fundiária” (ICMBio, 2009d, p. 40, grifo nosso). Essas normas, na 

prática, inviabilizaram os modos de vida dessas pessoas e a viabilidade de sua reprodução 

social, uma vez que entre elas estão a proibição de abertura de novas roças e a proibição 

da exploração comercial da área. Além disso, quando se fala em “disciplinar” as práticas de 

subsistência, pressupõe-se um total desconhecimento por parte das populações locais do 
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manejo do ambiente, o que sugere uma “educação” unidirecional, partindo do Parque para 

essas pessoas.  

 No caso do processo de construção dos Termos de Compromisso, os gestores 

perguntaram a cada família tradicional quais eram as intenções de uso do território. Todas 

as reivindicações eram razoáveis e foram inscritas no Termo de Compromisso. Estão 

autorizadas sem necessidade de pedido de autorização ao ICMBio: agricultura familiar, 

extração vegetal, coleta de madeira, uso de barro, criação de animais de grande e pequeno 

porte, corte e eliminação de espécies vegetais não nativas, realização de churrasco, entre 

outros. Algumas atividades devem ser informadas ao ICMBio com antecedência: reforma 

de estruturas já existentes, recebimento de visitantes, comercialização de produtos, corte 

de vegetação nativa em casos de extrema necessidade. E outras devem efetivamente ser 

autorizadas pelo ICMBio: reconstrução de casas que estão em ruínas, prestação de serviços 

aos turistas, uso de fogo. Ficam proibidos: arrendamento de áreas e aluguel de casas, 

cobrança de taxas aos turistas, corte de vegetação nativa, criação de animais silvestres, de 

abelhas não nativas, tanques para aquicultura, realização de barramentos no rio, utilização 

de agrotóxicos e plantio de organismos geneticamente modificados. 

  Os Termos foram finalmente assinados com as 10 famílias que mantém esses 

diversos vínculos com o território e publicados no Diário Oficial da União no dia 31 de 

dezembro de 2018, em menos de 1 ano após o início das tratativas, passados 34 anos 

da criação do parque. 

 

Considerações sobre os compromissos da tradição 

Este artigo pretendeu mostrar que o Estado é algo em formação e constante 

atualização. Ele ao mesmo tempo gesta e gerencia, é gestado e gerido (LEIRNER, 2003). 

Assim, compreender o processo de construção do Termo de Compromisso no PNSCi nos 

permitiu dar conta de alguns dos diversos processos “em que se constituem feixes de 

relações e campos de polarização que criam condições para a formação, a constituição e a 

atualização da administração pública no Brasil, tomada especialmente - mas não 

exclusivamente - através de seu principal reator, o Estado” (Ibdem.). Neste caso, uma 

conjunção de diversos de acordos, construções e mobilização de vários atores foi 

fundamental para que ocorresse o deslocamento do conflito socioambiental para outras 

bases. A “tradição” do órgão ambiental cedeu algum espaço às tradições das famílias do 
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Retiro, mediante o compromisso mútuo de cuidados doravante com humanos e não-

humanos. 
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PERTENCER É LEMBRAR: A MEMÓRIA COLETIVA COMO INSTRUMENTO DE 
(RE)EXISTÊNCIA DE UMA COMUNIDADE RURAL NO LITORAL NORTE DO ESTADO DA 

BAHIA 
 

Diana Anunciação Santos229 
 
Resumo 
Por meio da análise qualitativa, este artigo mostra como a comunidade rural Curralinho, situada em Mata de 
São João - Litoral Norte da Bahia, aciona a memória coletiva como estratégia de fortalecimento da identidade 
social, demarcando o território de ação e as resistências frente à implementação de projetos 
desenvolvimentistas a partir de 1970. O grupo se viu obrigado a (re)criar sua estrutura sociocultural e 
econômica tradicional, através do resgate histórico fincado nas relações de trabalho com a terra e na 
ocupação e uso tradicionais de um território comum.  
 
Palavras-chave: Memória Coletiva; Comunidade rural; Identidade Social; Pertencimento; Território. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta parte dos resultados da tese de doutoramento “Esse mundo 

era todo nosso”: fluxos migratórios e memória coletiva em uma comunidade rural do Litoral 

Norte da Bahia230, defendida em agosto de 2016, por meio do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a qual teve por 

proposição pensar a relação existente entre os fluxos migratórios e a memória coletiva na 

comunidade rural Curralinho, situada no município de Mata de São João, na região do 

Litoral Norte do estado da Bahia.  

O desenvolvimento da pesquisa ora apresentada se deu in loco no período de 2013 

a 2015, e esteve calcado numa abordagem qualitativa, de cunho socioetnográfico, 

tomando-se como estudo de caso a própria comunidade rural Curralinho. 

Metodologicamente, utilizou-se por instrumentos o resgate da memória por meio do uso 

da história oral, de entrevistas semiestruturadas e da observação participante. Os dados 

coletados foram analisados a partir do software de análise qualitativa NVivo, versão 9.0.  
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A comunidade rural Curralinho pode ser considerada um grupo tradicional, pois foi 

fundamentada dentro de uma organização socioeconômica que tem como principais 

atividades a lavoura de gêneros alimentícios, executada por meio da agricultura familiar e a 

produção de artesanatos, a partir do extrativismo da palha da piaçava (A. Funifera)231, 

podendo ser analisada, portanto, pela via da epistemologia da Sociologia Rural, através dos 

estudos referentes ao campesinato brasileiro.  

Esta encontra-se situada no Povoado também denominado Curralinho, pertencente 

a uma região que agrega muitas comunidades tradicionais reconhecidas pela produção de 

artesanatos da palha de piaçava e pela pesca e mariscagem artesanais. Mata de São João é, 

atualmente, o mais importante município do Litoral Norte e encontra-se localizado a 59 km 

da cidade de Salvador, capital do estado baiano. Agrega-se à área designada pelo governo 

estadual como Território de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano232, a qual teve uma 

forte projeção para implementação de um projeto desenvolvimentista governamental que 

enquadrava tanto o potencial econômico para a indústria da celulose quanto o potencial 

turístico233. 

Atualmente, a principal atividade econômica do município é a indústria do turismo, 

haja vista o litoral matense, que vai de Praia do Forte a Sauípe, ser um dos principais 

destinos turísticos do Brasil; e é justamente entre Imbassaí e Porto de Sauípe que a 

comunidade ora analisada está localizada. Situada na parte mais interna do continente, 

afasta-se das belíssimas praias que compõem a faixa litorânea. Todavia, é importante 

salientar, que Curralinho teve o seu território de uso tradicional repartido ao meio com a 

                                                      
231

 Attalea funifera Martius ou piaçava é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, abundante nas florestas 
de restinga da região litorânea do estado da Bahia, a sua principal área de ocorrência. A piaçava constitui-se 
de uma palmeira solitária, com 8 a 15m de altura (em média), possui entre 8 a 10 folhas, dispostas em arranjo 
espiralado e disposição quase vertical, com ápices levemente arcados. Suas fibras são utilizadas para a 
fabricação de vassouras, artesanatos, cobertura de casas etc. (VINHA; SILVA, 1998). 
232

 Os vinte e seis territórios de identidade foram definidos pelo Governo da Bahia como unidades de 
planejamento para a implementação das políticas públicas do Estado, buscando considerar os problemas e as 
demandas características de cada região, sobretudo, no que tange aos aspectos sociais, econômicos e 
culturais. (PERAFÁN; OLIVEIRA, 2013).  
233

 Esta região também foi delimitada como Costa dos Coqueiros, uma das sete zonas turísticas do estado da 
Bahia, definidas em 1992, no âmbito do PRODETUR-BA (Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia), 
para a qual foram destinados recursos para a construção de estradas, saneamento básico, energia elétrica, 
urbanização das vilas e povoados locais, com a perspectiva de ampliar o turismo receptivo, induzir novos 
investimentos privados e atrair os investidores do setor hoteleiro e turístico internacionais. (GOMES, 2014).  
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construção da rodovia estadual BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde)234, perdendo as 

terras que ficaram situadas à margem direita da rodovia.  

Assim, faz-se de extrema relevância, compreender as estratégias de readequação e 

permanência do modo de produção, do estilo de vida e sociabilidade características de 

uma ética camponesa235 (WOORTMANN, 1990), as quais constituem-se elementos 

fundamentais para o fortalecimento dos laços de pertencimento deste grupo impactado 

pelas políticas econômicas e projetos governamentais implementados na região, a partir da 

década de 1970. 

Nesse sentido, o trabalho ora apresentado analisou a memória coletiva como 

instrumento de (re)existência da referida comunidade, centrando-se nas intervenções que 

acarretaram transformações sociais, econômicas, culturais, ambientais e políticas gestadas 

no período de implementação do projeto governamental de desenvolvimento econômico e 

turístico. Quatro políticas/projetos foram concebidas pela comunidade como aquelas que 

mais impactaram a organização socioeconômica interna do grupo, ora analisadas por meio 

da concepção de evento236 para Marshall Sahlins (1990), fundamentada a partir da 

concepção gestada por Max Weber (1999).  

Percebidos êmicamente como o arame, a rodagem, o eucalipto e o turismo, estes 

nada mais são do que, respectivamente: i) a chegada das cercas de arame, as quais 

impuseram limites territoriais nos espaços de uso das terras de trabalho. ii) a construção da 

Rodovia estadual BA-099, a qual liga o estado da Bahia a Sergipe; iii) a implementação do 

Distrito Florestal do Litoral Norte (DFLN), o qual propunha a implantação das florestas 

homogêneas de pinus e eucaliptos destinados à indústria de celulose; e iv) a 

                                                      
234

 A rodovia BA-099 liga a cidade de Lauro de Freitas, situada na Região Metropolitana de Salvador (RMS) – 
estado da Bahia, ao estado de Sergipe. Possui cerca de 170 km de extensão e corta o Litoral Norte baiano. O 
trecho compreendido entre Lauro de Freitas e Praia do Forte (município de Mata de São João) é conhecido 
por Estrada do Coco e o trecho entre Praia do Forte e Jandaíra, divisa com Sergipe, é denominado de Linha 
Verde. Disponível em: <http://www.clnorte.com.br/>. Acesso em: 20 mai. 2014. 
235

 A ética camponesa é a responsável pela (re)criação e permanência do campesinato, posto que possui 
características próprias calcadas no direito consuetudinário, implicando a manutenção da sociabilidade e 
coesão do grupo, bem como das relações econômicas e políticas. (WOORTMANN, 1990.) 
236

 O evento está pautado no imaginário que permanece nos indivíduos após a sua passagem, que dá origem 
a intensas mudanças estruturais. Os “eventos históricos” se conjugam aleatoriamente, podendo então 
transformar, reificar ou finalizar uma época. Estes não são vistos como um fenômeno linear, mas pela 
multiplicidade histórica dos acontecimentos, favorecendo o advento de novas situações sociais totais e 
transformando as relações internas e externas de determinado grupo social. (SAHLINS, 1990). 

http://www.clnorte.com.br/
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internacionalização do espaço, a qual favorece a chegada dos grandes empreendimentos 

turísticos destinados a um mercado, sobretudo estrangeiro, consumidor de turismo de alto 

padrão, conhecido por praia e sol. Estes eventos promoveram intensas reestruturações na 

organização socioeconômica e cultural da Comunidade Curralinho e de demais grupos 

sociais da região; mudanças irreversíveis no meio ambiente de mata atlântica (flora e 

fauna); transformaram as relações internas e externas e marcaram uma nova 

temporalidade no modo de vida, trabalho e concepção de mundo das populações locais 

que convivem com a sociabilidade tradicional. 

Em suma, buscou-se compreender se a memória coletiva é acionada como 

estratégia de demarcação da identidade social, fortalecendo o território de ação e as 

resistências do grupo frente à implementação de tais projetos desenvolvimentistas. 

 

AS MUDANÇAS NOS USOS TERRITORIAIS E DAS PRÁTICAS TRADICIONAIS DE TRABALHO 

O Estado da Bahia, por meio de um caráter intervencionista, baseou-se em projetos 

modernizantes para promover o que veio a chamar de expansão econômica e turística, 

composta por um conjunto de medidas aplicadas em todo o Estado no que tange, 

sobretudo, à internacionalização dos espaços para a implementação e desenvolvimento do 

turismo e da constituição das florestas homogêneas. Este projeto modernizante, 

especificamente, proposto para as regiões litorâneas, na realidade, marca uma situação 

extrema de mudanças que agregam elementos sociais, econômicos, culturais, territoriais e 

ambientais acarretando intensas transformações na flora e fauna, bem como, o 

desenraizamento das tradições que estruturam as comunidades centenárias rurais, 

pesqueiras e extrativistas de tais localidades.  

As políticas públicas que começaram a ser implementadas no Litoral Norte a partir 

da década de 1970, diziam ter como pauta o desenvolvimento de infraestrutura da região, 

buscando atrair investidores, principalmente estrangeiros, dispostos a investir 

massivamente na localidade. Abarcando diferentes vertentes, tais políticas visavam a 

internacionalização do espaço e valorização crescente das terras ao propor: construções 

públicas de melhoria das condições de deslocamentos como estradas e rodovias; o 

fornecimento ou ampliação de serviços de necessidades básicas, tais quais: água, energia e 

esgotamento sanitário; a urbanização dos povoados; a criação do distrito florestal, 

direcionado à produção de madeira destinadas à indústria de celulose e de carvão vegetal, 
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provenientes das florestas homogêneas de pinus e eucaliptos; a criação de Unidades de 

Conservação (UCs), sobretudo, de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) por serem mais 

flexíveis e menos restritivas no que se refere à ocupação e uso dos solos; e a definição da 

Zona Turística (ZT) Costa dos Coqueiros237, a qual agregava um pacote de projetos que 

possibilitariam a ampliação do turismo receptivo e atração dos investidores do setor 

hoteleiro e turístico internacionais. (GOMES, 2014). 

Para Martins (1993), trata-se de um processo que se configura na “chegada do 

estranho”, representando para os grupos locais o desequilíbrio de um ethos gestado em 

relações idiossincráticas estabelecidas com a terra, as matas nativas e os rios/mar e o 

reordenamento interno de um modo de vida e práticas de trabalho tradicionais 

construídos pelas gerações antecedentes. Reestruturar as formas de uso do território de 

trabalho e moradia constitui-se, portanto, estratégia de reprodução e manutenção das 

famílias no meio rural, bem como dos processos de resistência, adaptação e convivência 

com as políticas públicas modernizantes que adentram à região de forma vertical e sem 

dialogicidade com a população local. 

Este autor enfatiza ainda o caráter preocupante destas políticas de 

desenvolvimento implementadas no Brasil, quando, na realidade, promovem grandes 

impactos ambientais permanentes e irreversíveis, mas que em seus discursos só apontam 

as vantagens e benefícios. Mas, para além disso, este estranho, isto é, os projetos 

econômicos de envergadura, não são destinados às populações locais, gerando também 

impactos sociais negativos. O principal pressuposto do capital é que estas tornam-se 

entraves à sua expansão e, portanto, almeja e planeja o seu deslocamento, ou seja, a sua 

remoção. Nesse sentido, tais projetos governamentais têm como pauta, segundo Martins 

(Idem), o “aniquilamento” destas populações ao propor o deslocamento destas para 

lugares completamente distintos e distantes entre si, promovendo a ruptura completa do 

sentido de pertencimento e identidade ou ainda a integração e assimilação por meio da 

inserção e convivência forçada de novos elementos.  

                                                      
237

 A costa dos coqueiros é uma das sete zonas turísticas do estado da Bahia, definidas em 1992, no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia (PRODETUR-BA). 
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A memória coletiva do Curralinho enfatizou quatro acontecimentos externos como 

fundamentais para as alterações socioeconômicas empreendidas internamente, 

promotoras de grandes impactos na localidade. Por meio do que o campo apresentava, 

ficou claro que para o grupo estes acontecimentos eram compostos por elementos 

materializados, os quais foram e ainda são vislumbrados como estranhos que adentram a 

região de forma avassaladora, isto é, sem pedir permissão. Embora existam outros fatores 

indutores e as alterações na organização local tenham se dado a partir da conjunção 

destes, a memória coletiva selecionou aqueles de grande significação histórica (arame, 

rodagem, eucalipto e turismo) por terem sido ressignificados por meio de uma relação 

entre o passado tradicional e o presente modernizante, acarretando impactos diretamente 

sobre o seu território de uso econômico e de suas práticas de trabalhos tradicionais. 

A memória coletiva é acionada, então, no tempo presente, para resgatar o passado 

comum de formação e estabelecimento do grupo, mas também de sofrimentos, medos e 

perdas numa perspectiva de que o futuro expresse a continuidade de uma parte dessa 

memória que simboliza a tradição. Ao resgatar as lembranças e externalizá-las por meio da 

oralidade se preserva o passado, imortalizando-o no tempo, embora este seja reconstruído 

e ressignificado com base nas vivências e experiências atuais. Por meio da recordação, o 

passado, o presente e o futuro se conjugam no tempo da comunidade e os acontecimentos 

e os mortos permanecem vivos como palavras no espaço (IVO, 2002). As lembranças 

possuem a temporalidade de existência do próprio grupo e é este tempo alicerçado nos 

vários espaços de negociação que orienta o sentimento de pertença e reforça a identidade 

social. 

O arame, a rodagem, o eucalipto e o turismo são os “eventos” que marcaram um 

instante do tempo de existência do grupo, desestruturando o seu espaço tradicional. Estes 

não se repetiram da mesma maneira nas demais comunidades tradicionais impactadas 

pelos projetos desenvolvimentistas implementados no Litoral Norte, sendo fatos únicos na 

história de cada uma delas e dos indivíduos que delas fazem parte. Porém, sobrevivem na 

memória coletiva externalizada e difundida pelo processo de socialização. A sua condição 

de irreversibilidade fez com que tais eventos tivessem como proposição a construção de 

uma nova história, transformando a realidade através do seu conteúdo e de sua 

significação (SANTOS, 2002). 
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A CHEGADA DO ARAME, DA RODAGEM, DO EUCALIPTO E DO TURISMO 

O Distrito Florestal do Litoral Norte foi implementado através de um conjunto de 

políticas econômicas definidas pelo Governo Federal, que buscava reordenar o “*...+ uso 

produtivo de frações do território nacional para atividades prioritárias, para assegurar a 

continuidade do desenvolvimento industrial brasileiro”. (SAMPAIO, 1990, p.19). A 

expansão das florestas homogêneas no Litoral Norte - não apenas na área do município de 

Mata de São João, mas em toda a sua extensão, abarcando outros municípios –, entre as 

décadas de 1970 e 1980, teve um aumento de quase 1.000% no total da área ocupada, 

incidindo sobre este fato o deslocamento de algumas comunidades e famílias que 

ocupavam estas áreas. (GONÇALVES; MACHADO, 1996).   

O Estado forneceu, portanto, subsídios às empresas instaladas na região para 

ampliação e desenvolvimento destas florestas, objetivando um aumento considerável na 

produção de carvão vegetal e celulose. Um dos problemas desta política é que a mesma 

promove uma reestruturação socioeconômica dos espaços, desestruturando o modo de 

vida e trabalho das comunidades locais, sobretudo, com a perda e a venda das posses das 

terras por meio de ações, inclusive, ilegítimas de violência real e simbólica. Desse modo, 

afeta-se não apenas a reprodução social de uma grande parcela da população local, mas 

também “*...+ as bases de estruturação das atividades produtivas tradicionais constitutivas 

da formação da identidade regional” (SAMPAIO, 1990, p.19). 

A expansão das florestas homogêneas levou o grupo a reordenar as estruturas das 

relações socioeconômicas, culturais e ambientais. Quase todas as famílias perderam suas 

terras de roçado, bem como o acesso facilitado aos espaços de extração da palha da 

piaçava, aos brejos, rios e fontes de captação de água.  

Anteriormente à chegada das grandes fazendas monocultoras de eucaliptos e pinus, 

o modo de produção local era baseado no trabalho na lavoura como principal atividade 

econômica desta comunidade, complementado pelas atividades produtivas realizadas nos 

quintais, extrativismo, produção de artesanato e pesca artesanal. Tal grupo possuía uma 

extensão territorial ampliada e as famílias tinham consideráveis áreas de terras destinadas 

aos roçados. O trabalho familiar era constituído por todos os membros da família, mas a 

responsabilidade e organização centrava-se na figura masculina, o chefe de família. 

Segundo Ellen F. e Klass Woortmann (1997), 
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A direção do processo [de trabalho na roça] é determinada pelo pai de família, 
detentor do governo do trabalho. É ele quem ‘dá a direção’. O fato de ser o 
homem quem define a direção do deslocamento espacial indica que ele também 
detém o controle do processo como um todo. [...] O pai de família é como o 
‘dono’ do saber, componente da hierarquia familiar. (Idem, p.37-38. Grifos dos 
autores). 

 

As mulheres, por sua vez, desenvolvem algumas atividades nas roças, participando, 

geralmente, das fases de plantação e colheita. A sua função é caracterizada pelos homens e 

aceita por elas mesmas como “ajuda”, não constando como uma prática de trabalho 

feminina, mas, sim, masculina. As mulheres de Curralinho possuem o controle das 

atividades exercidas nos espaços internos da unidade doméstica (a casa e os filhos) e os 

quintais como sua extensão, da extração da palha de piaçava e da produção de 

artesanatos.  

O território econômico, ou seja, os espaços destinados ao roçado e extração 

encontravam-se situados nas áreas ao redor do centro da comunidade, geralmente, 

próximos aos brejos, alcançando boas extensões de terras. Estas não eram cercadas e 

segundo os relatos, os espaços de roçado familiar eram demarcados por pontos naturais 

como pedras, árvores, rios etc. Esta forma de demarcação do espaço compunha a 

territorialidade de identidade da comunidade e, como afirma Pollak (1989), enquadra, até 

o momento presente, o território-identidade do grupo.238 

Com o cercamento das terras e chegada das florestas homogêneas há uma 

considerável perda destes espaços e de muitas áreas do território de trabalho, 

transformando o arame, o pinus e o eucalipto nos grandes vilões dos moradores mais 

velhos da comunidade. Este evento da chegada do arame e cercamento das terras gestou a 

redução da importância do trabalho na lavoura para este grupo, devido à perda dos 

espaços de trabalho, levando os seus membros a procurarem outras estratégias e 

reorganizarem as práticas de trabalho tradicionais. 

A produção da roça era quase completamente destinada ao consumo interno das 

famílias, mas quando havia excedente era comercializado nas feiras livres de Praia do 

                                                      
238

 “Manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum, em que 

se inclui o território, eis as duas funções essenciais da memória comum. Isso significa fornecer um quadro de 

referências e de pontos de referência” (Pollak, 1989, p.9). 
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Forte, Porto do Sauípe, Itanagra, Camaçari, Pojuca e até mesmo Salvador. Também 

ocorriam trocas de produtos entre as famílias locais e, assim, todas tinham acesso a quase 

todo tipo de produto alimentício produzido na região, garantindo o equilíbrio da dieta 

alimentar. Este processo estava coberto pelo sistema de reciprocidade exercido na 

confiança entre as partes: o dar-receber-retribuir era parte do código costumeiro e regras 

tácitas do grupo (MAUSS, 1974). 

Embora o solo seja arenoso e pouco fértil, nos tempos áureos plantava-se de tudo: 

mandioca, feijão, feijão de corda, abóbora, milho, aipim, batata, batata-doce, melancia, 

amendoim, quiabo, entre outros produtos. As áreas do brejo possuíam as melhores 

parcelas de terras e fartura de água, as quais possibilitavam boas colheitas. Os quintais, 

localizados ao fundo das casas, eram os responsáveis pela maior parte dos produtos 

consumidos pelas famílias, abarcando desde a horta (com salsa, cebolinha, alface, pimenta, 

couve, coentro etc.), criação de pequenos animais (galinhas e porcos), ervas medicinais e 

árvores frutíferas. 

O principal produto da lavoura de subsistência era a mandioca, à qual beneficiavam 

nas casas manuais de farinha locais, transformando-a em farinha destinada à maior parte 

para o consumo doméstico e o excedente para a comercialização. As mulheres lavavam a 

mandioca para preparar o carimã e fazer bolos e beiju para vender em Porto de Sauípe e 

São José do Avena (respectivamente, distritos do município de Entre Rios e Itanagra), 

aumentando a renda familiar. Era exatamente a venda dos excedentes da produção, dos 

quintais e roçados, que possibilitava às famílias terem acesso aos produtos dos quais não 

podiam produzir. 

Atualmente, poucas famílias ainda possuem pequenas lavouras de subsistência e 

produzem seus alimentos, mantendo a mandioca como o principal produto da plantação. 

No entanto, as áreas de roçado são bem menores e a comunidade quase já não tem mais 

acesso aos brejos, há apenas três deles que ainda são utilizados pelos moradores locais. Os 

quintais reduziram de tamanho e não possuem mais a mesma importância e produtividade 

de antes. Na realidade, estas atividades agora são consideradas complementares e não 

mais a base da manutenção e reprodução das famílias de Curralinho, mas o imaginário da 

sua importância ainda é fundamental para a manutenção do próprio grupo enquanto tal. 

 A produção de artesanato, a partir da extração da palha de piaçava, assume, então, 

o papel de atividade econômica fundamental, modificando, inclusive, as relações de poder 
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local. Esta prática eminentemente feminina no passado, no presente engloba o trabalho de 

toda a família incluindo os homens, crianças e idosos. A base da economia doméstica está, 

portanto, centrada agora na figura da mulher e não mais essencialmente naquela do 

homem. 

No período anterior ao cercamento das terras, as palhas da piaçava eram retiradas 

dentro da área territorial da comunidade, constituindo um território de uso. A proximidade 

facilitava a retirada e deslocamento destas. Com as plantações de pinus e eucalipto nestes 

espaços, as áreas de extração, hoje, encontram-se muito distantes, dificultando o acesso 

das mulheres novas e acarretando o afastamento daquelas mais velhas no processo de 

extração da palha. Somente as mulheres jovens têm força e vitalidade para suportar 

percorrer longos caminhos com toda a palha nas costas. Assim, aquelas que ainda 

suportam extrair a palha, a vendem para as famílias que não conseguem mais realizar esta 

etapa do processo produtivo, o que reduz ainda mais a lucratividade destas famílias. 

A produção de chapéus, tapetes, bolsas, esteiras, centros de mesa, descansos de 

panela, carteiras, cestos etc., antigamente, era vendida nas feiras livres do município de 

Mata de São João, Itanagra, Pojuca e no distrito de Praia do Forte, atualmente o principal 

polo turístico do Litoral Norte baiano. Hoje, grande parte desta é comercializada na própria 

comunidade por atravessadores, que compram a produção para vender nos hotéis, resorts, 

pousadas e nas lojas de souvenirs no comércio da região, por um valor bem reduzido. 

Em 1990, década de maior incentivo ao potencial turístico do Litoral Norte, os 

moradores de Curralinho, juntamente com a população de outras comunidades como 

Diogo, Areal, Santo Antônio e Porto de Sauípe receberam um curso de produção de 

artesanato em palha do Programa SEBRAE de Artesanato239, financiado pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Este foi implementado como 

parte da política mitigadora aos impactos provocados pela implementação do Resort Costa 

de Sauípe, conhecido por Projeto Berimbau. O objetivo do curso era agregar valor e 

                                                      
239

 “O Programa SEBRAE de Artesanato busca capacitar, disseminar o empreendedorismo e promover a 
melhoria da produção e sua inserção no mercado”. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/uf/bahia/setores-de-atuacao/artesanato/artesanato-bahia>. Acesso em: 13 jul. 
2012. 

 

http://www.sebrae.com.br/uf/bahia/setores-de-atuacao/artesanato/artesanato-bahia


551 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

padronizar todo o artesanato produzido na região. Além das aulas para produção em alta 

escala e mais celeridade na confecção das tranças, receberam orientação para tingimento 

da palha, cálculo dos custos, lucro, agregação de valor aos produtos, formas de 

comercialização e associativismo.  

As mulheres artesãs que participaram deste curso foram aquelas mais jovens da 

comunidade. Após este período, elas foram orientadas a constituírem uma associação e 

criaram a Associação das Artesãs de Curralinho. No entanto, é importante frisar que as 

mulheres mais velhas achavam que a produção do artesanato, nos moldes do SEBRAE, não 

possui a mesma beleza e nem a identidade dos grupos de artesãs como aqueles produzidos 

com base no saber tradicional local difundido por gerações. Estas resistiram à inserção 

destes modelos padronizados, que preconiza a utilização de tranças mais finas e uniformes 

em detrimento dos trançados mais elaborados. A não participação destas nos cursos, a 

resistência em elaborar os artesanatos com os novos trançados e a não inserção à 

Associação acarretaram a perda do poder de comando e de transmissão do saber das 

mulheres mais velhas neste processo produtivo. 

O desenvolvimento turístico e econômico do Litoral Norte engendrou também uma 

consequente valorização das terras locais, sobretudo, daquelas próximas à faixa litorânea. 

A especulação imobiliária - embora apresente fatores positivos conforme afirmam os 

grupos locais, através da melhoria e acesso a alguns serviços públicos (como transporte, 

saúde e educação), anteriormente quase inexistentes na localidade, e mesmo geração de 

emprego e renda para alguns poucos - tem fomentado um processo de desestruturação 

social e desenraizamento cultural em diversas comunidades, pois muitas famílias perderam 

as suas terras de trabalho e moradia, sendo obrigadas a mudarem de espaço e de estilo de 

vida.  

A comunidade Curralinho atraiu muitas destas famílias para o seu território, 

principalmente, pelo valor mais baixo das terras (por se encontrarem ao lado interno da 

rodovia) e das relações de parentesco, compadrio e vizinhança a priori estabelecidas entre 

estes grupos. A ida para esta comunidade, não obstante seja marcada pela ruptura do uso 

centenário dos seus espaços sociais de origem, ainda simboliza uma tentativa de 

resistência da permanência do modo de vida e trabalho, dos conhecimentos locais e da 

manutenção do sentimento de pertença territorial ao Litoral Norte. 
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A chegada destas novas famílias ocupando algumas áreas e a perda das terras de 

trabalho para a plantação de pinus e eucaliptos impactaram profundamente a reprodução 

das práticas de trabalho tradicionais. As famílias nativas do Curralinho, então, percebem 

que a inserção no contexto econômico abrangente seria a saída para garantir a reprodução 

da unidade doméstica de produção, por hora já ameaçada. Assim, a oferta de serviços 

como alimentação, transporte, hospedagem para os turistas interessados em um turismo 

mais alternativo, simples e econômico engendrou novas formas de obtenção e aumento na 

renda dos grupos domésticos. Com isso, surgiram pequenos restaurantes de comida 

caseira, serviço de moto-táxi, bares, mercadinhos, estabelecimentos de material de 

construção, venda de chip e recarga para celular, entre outros bens e consumos típicos dos 

meios urbanos.  

Para além dessas novas formas de relações mercantis, os habitantes de Curralinho 

perceberam que o valor econômico da terra enquanto área de construção civil poderia lhes 

garantir uma renda mensal ou recursos para abrir o próprio negócio em seu território, 

mantendo, assim, a família e uma parte da sua reprodução social. Desta forma, 

considerável parte das terras destinadas aos quintais foi loteada por algumas famílias e 

comercializada. Outras resolveram construir casas e quartos objetivando alugar tais 

imóveis por temporada.   

Com base nisto, há uma mudança na lógica de uso das terras das famílias do 

Curralinho. O seu significado, a priori, estava centrado na reprodução social da família, ou 

seja, era o meio de trabalho e de permanência, e de forma ampla, era considerada 

patrimônio não apenas por possuir um valor econômico, mas por estar intrinsecamente 

ligada ao trabalho nela empregado, concretizado na produção agrícola e nas atividades de 

extrativismo (WOORTMANN, 1990). A lógica atual capitalista imprimiu um novo sentido à 

terra na medida em que esta, atualmente, não representa apenas o trabalho e a produção, 

mas a perspectiva de renda sem utilização das práticas de trabalho tradicionais de fertilizar 

a terra. No entanto, cabe salientar que a perspectiva da alta lucratividade capitalista e 

acúmulo de riquezas não compõe a lógica e significado deste grupo que ainda assim, 

utiliza-se desta estratégia para sobreviver e manter o seu estilo de vida mais tradicional. 

A instalação de grandes empreendimentos turísticos – como resorts, pousadas, 

hotéis e restaurantes atraíram diversas pessoas e famílias externas a se dirigem à região, a 

maioria em busca de trabalho nas grandes empresas deste complexo turístico. No 
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Curralinho, houve um crescimento populacional a partir da ocupação de uma antiga área 

destinada à produção, dando surgimento a um novo bairro, denominado de Novo 

Curralinho. Este grupo vivenciou, portanto, um aumento da sua população fixa e flutuante. 

A chegada desses outsiders fortaleceu o sentimento de pertença e a coesão dos 

estabelecidos (ELIAS; SCOTSON, 2000), os quais marcaram a identidade coletiva a partir do 

tempo de permanência e trabalho com a terra, firmado por suas famílias e a produção 

tradicional de artesanato. Conforme as análises de Barth (1998), este fato institui a 

fronteira social manifestada na relação nós com o outro. É a partir desta relação que são 

concretizados os critérios de pertencimento, definindo quem é de dentro e quem é de fora, 

ou seja, o nativo e o novo morador. 

Destarte, a população fixa e flutuante deste grupo, atualmente, pode ser 

classificada em quatro categorias definidas a partir dos seus próprios critérios de 

pertencimento, pautados na espacialidade e temporalidade, nas relações de sociabilidade 

e parentesco e no modo de vida e trabalho: 1. moradores “nativos” - “filhos” da região, ou 

seja, nascidos na própria comunidade e, portanto, descendentes dos primeiros moradores 

ou também nascidos em outras comunidades vizinhas, as quais mantêm relações de 

parentesco e compadrio entre si; 2. novos moradores – pessoas externas ao grupo, ocupam 

os espaços do Novo Curralinho e não possuem a priori nenhuma relação de 

consanguinidade ou parentesco espiritual com os nativos, nem relações de vizinhança; 3. 

moradores veranistas – compram lotes e constroem suas casas nas áreas do Curralinho, 

aparecendo nos feriados, finais de semana e férias e 4. População flutuante – constituída 

por turistas e trabalhadores das grandes empresas locais.  

Este movimento do aumento populacional e separação socioespacial gestou uma 

divisão nos espaços sociais de moradia, acirrando a distinção de pertencimento, direitos, 

deveres e as relações de poder. Atualmente, os moradores nativos, sobretudo, os mais 

antigos da região, residem na área principal (ver croqui 01 abaixo), a qual está dividida por 

eles entre: a) centro, também conhecido historicamente por Tabuleiro; b) extensão da 

estrada vicinal de acesso, chamado historicamente de Curralinho de Baixo; e c) área 

próxima à estrada de acesso ao município de Itanagra, também conhecida historicamente 

por Curralinho de cima. 

Os novos moradores habitam a área localizada ao sul, mais acima dos espaços de 

moradia tradicionalmente ocupados pela comunidade, conhecido por Novo Curralinho, 
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mas denominada pelos “nativos” de “área da invasão”. Segundo os moradores locais, esta 

área, que correspondia a alguns espaços de roçado das famílias mais antigas, foi 

“invadida”, ou seja, ocupada pelos novos moradores. Para os nativos, morar na área 

“invadida” significa não ter história de utilização de um território de uso comum, não 

pertencer ao grupo centenário. Os relatos apontam que não houve negociação de compra 

e venda das terras e que esses iniciaram o processo de instalação entre os anos de 2005 e 

2008.  

Atualmente, os veranistas têm ocupado a área denominada de loteamento no 

próprio centro da comunidade, porém localizada atrás da Rua Direta do Curralinho. Estes 

novos moradores, de fato, têm negociado a compra e venda de terras e quase sempre 

esses lotes sofrem constantes mudanças de proprietários que os adquirem com o objetivo 

específico voltado para a especulação imobiliária.  

A população flutuante também traz algumas modificações na sociabilidade do 

grupo. Primeiramente, o Curralinho passou a ser denominado de Povoado da Situação 

devido ao grande número de pessoas externas que por lá passavam e ainda passam todos 

os dias. Este fato propiciou um aumento da renda das famílias locais, na medida em que 

esta população aluga quartos ou casas, fazem as suas refeições e lanches nos restaurantes 

e bares, consomem outros produtos e bebidas alcoólicas nos bares e mercadinhos, utilizam 

o transporte de moto-táxi, dentre outros serviços. Todavia, a presença constante deste 

outro, que pode ser um turista ou trabalhador da região, tem constrangido, em 

determinados contextos, os moradores nativos. Há uma percepção geral de que houve um 

aumento na incidência da violência local, interferindo na convivência cadenciada do grupo. 

Por isso, estes são denominados pelos nativos de os estranhos, ou seja, aqueles que não 

possuem referências familiares na região.  
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Croqui 1 - Território da comunidade rural Curralinho 
 

 

Fonte: Adaptado de LIMA, J. S. 2009, p 17. 

 

MIGRAÇÃO, MEMÓRIA E PERTENCIMENTO 

Essas novas estratégias e arranjos de manutenção das famílias gestam novas 

motivações individuais e familiares em torno da importância da mobilidade espacial para 

este grupo. Segundo Martins (2009), desde meados do século XX, a migração tem sido 

encarada como problema social. Em seus questionamentos sobre em que consiste esse 

problema social e para quem, demonstra que, como um fenômeno social, toda a 

construção da migração está pautada na lógica das classes dominantes: os grandes 

proprietários de terra e as classes médias dos grupos urbanos. 
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Para este autor, a grande questão a ser tratada, e que na maioria das vezes é 

negligenciada, deve contemplar o sentido que a migração tem para o sujeito migrante. 

Assim, faz uma crítica pertinente tanto das abordagens que situam tal processo apenas em 

seus aspectos negativos, quanto daquelas que apontam apenas os elementos positivos da 

migração. Embora esta seja, para a maioria dos grupos camponeses, uma estratégia de 

reprodução e manutenção da família no campo, ela é também “*...+ componente do 

processo de expropriação, desenraizamento e proletarização do camponês.” (Idem, p. 45). 

Com isso, pode-se afirmar que, não obstante abra-se um mundo de possibilidades e novas 

expectativas para o sujeito migrante e também para a sua família, a migração, sobretudo a 

temporária, deixa marcas que o acompanharão por toda a vida, bem como promoverá 

mudanças nas relações sociais do grupo doméstico. 

Na memória coletiva240 dos nativos do Curralinho, a mobilidade espacial realizada 

antes da década de 1970, tratava-se mais especificamente de estratégias das trajetórias de 

manutenção dos grupos familiares. Esta era percebida, principalmente, como a 

oportunidade de promover o aumento da renda familiar, de adquirir produtos que a 

produção agrícola não dava conta de suprir, bem como a possibilidade de impedir a 

fragmentação extrema da terra a ser partilhada entre os filhos que permaneciam.  

Por outro lado, contraditoriamente, a mobilidade também promovia a ruptura do 

liame familiar, externalizada na adversidade vivenciada pelo grupo doméstico que via em 

tal ato uma perspectiva de amenizar a impossibilidade que o pequeno lote agrícola tinha 

de suprir as necessidades básicas dos grupos domésticos. Assim, uma estratégia de 

reprodução social embasada no deslocamento campo-cidade, expos os indivíduos e o 

próprio grupo social à exploração violenta do trabalho, à liminaridade às quais se submete 

todo indivíduo em processo de mobilidade e às transformações espaciais no território de 

uso e de trabalho. 

O percurso principal da mobilidade espacial do jovem adulto, antes da indústria 

turística, era o de saída, ou seja, os nativos do Curralinho migravam para os centros 

                                                      
240

 Para Halbwachs (2006), a memória coletiva é aquela responsável por armazenar os fatos, eventos e 
situações que tiveram espaço interno no grupo, isto é, vivenciado em comum por seus membros ou por parte 
deles e ao ser rememorado traz em si o ponto de vista e o sentido dado pelo grupo a tal acontecimento.  
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urbanos do país, sobretudo a metrópole de Salvador e a megalópole de São Paulo, em 

busca de trabalho que possibilitasse melhores condições de manutenção das suas próprias 

famílias no campo. Esta estratégia compreendia mais o sentido coletivo, ou seja, a 

importância do ato para o grupo familiar. 

Após o processo de desenvolvimento turístico e econômico da região, o percurso 

principal da mobilidade para os nativos passa a ser o de retorno. As motivações 

correspondem mais especificamente ao projeto pessoal do indivíduo, ao seu crescimento 

pessoal e profissional como finalizar os estudos e fazer cursos profissionalizantes, 

sobretudo, com a perspectiva de ocupar as vagas de trabalho nos empreendimentos 

turísticos e indústrias da região (a exemplo dos resorts Costa do Sauípe, Iberostar e do 

Grand Palladium Hotel). Mas, vale ressaltar que por trás do projeto pessoal, a mobilidade 

ainda favorece a manutenção das famílias no campo, já que a roça perdeu a importância 

centralizadora da economia local e a produção de artesanato, mesmo ganhando o papel 

econômico principal, não consegue suprir, atualmente, as necessidades básicas dos grupos 

familiares. Alguns poucos nativos, sobretudo os mais jovens, portanto, moram em 

Curralinho e trabalham nos hotéis e resorts da região no momento da alta estação de 

veraneio. Em momentos de baixa estação, são obrigados à buscar emprego fora da região 

do Litoral Norte e, até mesmo, ir para outros estados do país.  

Essa inversão da importância das motivações pessoais e familiares, já que ambas 

coexistem, é proporcionada pela valorização local empreendida, sobretudo pelo setor 

turístico, a qual tem possibilitado uma nova rota para as trajetórias espaciais. O contexto 

econômico local, portanto, promove o retorno dos nativos que saíram e a chegada de 

novas famílias e indivíduos, mas também a saída dos nativos que têm a perspectiva de se 

qualificar para retornar e ocupar as vagas de trabalho das empresas locais. 

De fato, são re(criadas) novas concepções nas ocupações e usos do território 

comunal, nas relações de sociabilidade, na percepção cultural, bem como a 

(re)estruturação de antigas e novas rotas migratórias. No caso da comunidade ora 

analisada, a coexistência das práticas de atividades tradicionais com novos modelos de 

trabalho constitui-se estratégia de sobrevivência e permanência das famílias em seu local 

de origem, buscando manter a centralidade das normas e regras costumeiras próprias ao 

grupo. 
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O espaço comunal reconfigura-se e a importância de ser aquele destinado às 

práticas de trabalho tradicionais de reprodução das unidades domésticas tem se tornado o 

lugar das novas relações sociais conflituosas, constituídas entre os indivíduos internos e 

externos ao grupo. A chegada dos estranhos eventos, sobretudo dos eucaliptos, da 

rodagem e do turismo, forçou muitas famílias e comunidades inteiras a deixarem suas 

terras de origem e a tentarem permanecer na região, se estabelecendo em outras 

localidades em que mantinham relações de vizinhança, parentesco e compadrio. O 

deslocamento interno, dentro do próprio Litoral Norte, tornou-se obrigação e única forma 

de sobrevivência. Por isso, este contexto tem assinalado e aprofundado as diferenças 

socioeconômicas e culturais entre os estabelecidos, ou seja, os moradores de dentro: 

“nativos de fato” e “novos nativos”, e os distintos níveis de outsiders: a) os moradores de 

fora: “novos moradores” e “veranistas” e b) os passantes: “turistas alternativos” e 

“trabalhadores”. (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

Entretanto, este mesmo espaço que distingue também proporciona o sentimento 

de coesão àqueles que dele fazem parte. Esta identidade social gestada nas fissuras deste 

conflito da legitimidade, calcada no pertencimento, tem dedicado uma importância 

profunda à memória coletiva como o seu principal ingrediente aglutinador. As lembranças 

trazem a temporalidade de vivência em comum no território socioeconômico, firmadas nos 

saberes tradicionais, na sociabilidade, nas relações de parentesco, compadrio e vizinhança.  

Ficou claro que integrar a memória coletiva torna-se o próprio significado de ser o 

de dentro e a definição daqueles que são de fora, justificado pelo compartilhamento das 

recordações do tempo histórico do grupo. A chegada de “novos moradores” na localidade, 

os quais não possuem laços de pertencimento e usos territoriais, têm fomentado essa atual 

dinâmica nas relações de ocupação, uso e poder dos espaços sociais, fortalecendo a coesão 

interna entre o nós e a distinção, entre o nós e os outros. 

Vivenciar este contexto imposto das reconfigurações e novas estratégias de 

utilização do território de uso do Curralinho tem sido fundamentado não apenas pelas 

transformações macroestruturais, mas, sobretudo, pelas mudanças microestruturais. Estas 

são acionadas pelos traços de modernidade, os quais inserem distintas perspectivas 

simbólicas, de visão de mundo e de pertencimento social e ainda se encontram em conflito 

constante com as tradições locais. 
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A comunidade se percebe no entre-lugar do moderno e da tradição e se vê 

compelida a reestruturar a sua organização social, gestando novas estratégias de 

resistência e permanência. As práticas de trabalho tradicionais reduziram sua importância, 

mas não desapareceram, entrando em constante conflito e, por vezes, ajustando-se às 

práticas modernizantes. O artesanato, por exemplo, ganhou centralidade para o grupo e a 

arte do trabalho tradicional de extrair a palha e de elaboração do mesmo convive com os 

elementos modernos trazidos pelos atores externos. O saber da tradição terá como 

produto final uma peça modelada para agradar o gosto, de certo modo, massificado do 

turista que frequenta a região. A lavoura tornou-se preterida por uma significativa parcela 

da população mais jovem e o futuro para estes tem se centrado no trabalho “fichado”241 

nos megaempreendimentos turísticos e de ter uma profissão reconhecidamente moderna. 

Porém, mesmo diante destes fatos, a comunidade Curralinho ainda está fincada num forte 

ethos camponês e trata-se de um grupo de lavradores/as, extrativistas e artesãs que 

trabalham em regime familiar, calcados em técnicas tradicionais de produção, tentando 

manter a sua identidade de grupo e de lugar.  

Pensar as estruturas socioeconômicas e os sentidos dados à migração realizada pelo 

grupo, traz à tona que as motivações individuais estão tacitamente relacionadas à 

importância da mobilidade espacial para o grupo familiar e adaptando-se ao contexto 

externo. Entretanto, para além destes fatores, o desenvolvimento e valorização do Litoral 

Norte também promovem novos movimentos migratórios na região. 

Este fluxo de deslocamento intenso tem demarcado o Curralinho como lugar de 

chegada (lieu de destination) e saída (lieu de départ) inserindo novos elementos na 

organização interna, no direito consuetudinário e na percepção do grupo, que se vê 

ameaçado pelas famílias externas. Essa situação de extemitè dá o tom das novas 

dualidades vivenciadas e a discussão constante de como superá-las. Assim, pensar o local 

com uma função de promoção da “saída”, mas também de “chegada” é a forma que o 

grupo interno definiu para estabelecer quem é “de dentro” em contraste com o externo, 

utilizado para demarcar quem é “de fora”. Pelo processo da migração, quem é “de dentro” 

torna-se “de fora” e quem é “de fora” pode tornar-se ou não “de dentro”. Assim, a relação 

                                                      
241

 Trabalho fichado significa estar empregado com carteira de trabalho assinada ou uma relação contratual. 
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“interior-fora/exterior-dentro” traduz toda a circunstância de um único lugar vivenciar a 

contradição de ser visivelmente demarcado de maneira duplamente extrema como um lieu 

de départ e um lieu de destination. (PICHÉ, 2013). 

É preciso ressaltar que é na perspectiva do Curralinho, categorizado enquanto lugar 

de chegada, que se força uma reestruturação dos critérios de definição do pertencimento. 

Esta reformulação da percepção de classificação e das representações sociais e simbólicas 

ocorre na tentativa de manter a ordem e coesão interna estruturadas, para receber 

diminuta interferência externa dos novos indivíduos e famílias que adentraram à região do 

Litoral Norte.  

A inserção nas diversas atividades próprias do grupo e aquelas inseridas pela lógica 

do capital travam uma luta interna constante entre a tradição que persiste em sobreviver e 

a modernidade que insiste em suplantá-la. As famílias vivem uma luta sem fim e ora 

resistem ora adaptam-se, ora inserem novas concepções, ora recusam-se ao novo, 

demonstrando em suas estruturas como os “fortes” (fazendeiros, empresas reflorestadoras 

e hoteleiras) estão calcados na lógica de lucratividade do grande capital e, por este motivo 

promovem o esmagamento dos mais “fracos” (os pequenos lavradores, artesãs, 

pescadores e extrativistas), mas também como trazem possibilidades que antes eram 

negadas a estas populações. Este confronto é marcado por uma dualidade que o 

caracteriza fortemente, fincada entre: positivo x negativo; tradicional x moderno; interno x 

externo; de dentro x de fora; fraco x forte; passado x presente; urbano x rural; coletividade 

x individualidade; lucratividade x sobrevivência/reprodução. 

A partir da análise dos fluxos migratórios e dos processos de liminaridade aos quais 

os sujeitos migrantes estão envolvidos, percebeu-se que a memória coletiva 

desempenhava papel fundamental na coesão do grupo. Ambos, migração e memória 

mantêm uma relação de dependência entre si. Só existem diretamente relacionados à 

ativação dos embates entre as distintas rotas e fluxos migratórios vislumbrados no 

Curralinho. É uma situação muito idiossincrática deste grupo, que vive um contexto muito 

particular de resistência aos quatro principais eventos desestruturadores da ordem 

interna: o arame, a rodagem, o eucalipto e o turismo.  

As experiências do deslocamento dos viajantes são disseminadas pela memória e 

concluímos, então, que os sujeitos que ocupam estes espaços de extemité interior/fora 

mas são originários da comunidade, ainda que em situação de liminaridade, são 
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(re)acolhidos e percebidos pelos de dentro como “nativos” e, por isso mesmo, como 

membro legítimo da localidade. Ao mesmo tempo, há um movimento contrário em que a 

união dos “moradores de dentro” acarreta a discriminação e o afastamento dos indivíduos 

que estão no espaço de extemité exterior/interior, demarcando-os negativamente como os 

de fora. 

Sendo assim, há uma produção da identidade pautada em dois polos: o primeiro 

tende a consolidar e equilibrar a identidade; o segundo tende a desestruturá-la. O 

Curralinho encontra-se nesta luta constante, e a memória coletiva tem mantido o 

equilíbrio, enquanto os “moradores de fora”, os “passantes”, o arame, a rodagem, o 

eucalipto e o turismo situam-se no lado externo do rolo compressor que força à 

desestruturação local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de todas as contradições, há um novo movimento espacial, o qual tem 

estabelecido um fortalecimento do sentimento de pertencimento social dos nativos do 

Curralinho, gestado na espacialidade e temporalidade das fronteiras sociais (BARTH, 1998). 

A coesão de grupo e o sentimento de pertencimento estão firmados na memória coletiva 

de uma temporalidade de vivência em comum no território social, estabelecidos nas 

relações de parentesco, compadrio e vizinhança. A memória coletiva, portanto, constitui o 

significado de ser o de dentro e a definição daqueles que são de fora. 

A migração acarretou intensas convulsões internas e externas aos grupos, já que ela 

trouxe à tona as duas principais oposições: o de dentro versus o de fora; e o eu versus o 

outro. (TARRIUS, 2000). Por conta disso, as atuais relações de sociabilidades do Curralinho 

estão pautadas na distinção entre os estabelecidos e os outsiders. (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

Estes diversos caminhos da mobilidade espacial têm realizado não apenas mudanças 

estruturais, mas, sobretudo, mudanças simbólicas e de pertencimento social. A mobilidade 

dos nativos ainda se processa, mas há uma reconfiguração das motivações individuais e 

familiares e de suas trajetórias. Outrossim, a chegada de novos moradores na localidade, 

que não possuem laços de pertencimento e usos territoriais tem fomentado uma nova 

dinâmica nas relações de ocupação, uso e poder dos espaços sociais. 

Em suma, a comunidade Curralinho tem se estruturado nas bases do pertencimento 

atreladas às relações de trabalho com a terra, às formas de ocupação e uso tradicionais do 
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seu território, à ancestralidade, relações de parentesco, compadrio e vizinhança, ou seja, 

ao tempo e ao espaço da sociabilidade local de um ethos ainda camponês. As novas 

relações sociais e econômicas configuram-se como resistência à desestruturação 

provocada pelo desenvolvimento econômico e turístico do Litoral Norte baiano para a 

permanência de um modo de vida e de trabalho, de relações culturais e ambientais 

característicos deste grupo social, para além dos processos modernizadores impostos pela 

indústria turística local. 
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RIBEIRINHOS-BREJEIROS DO TERRITÓRIO DO SALTO (PI): MIGRAÇÕES, MATRIMÔNIOS E 
GRILAGEM NO SUL DO CERRADO PIAUIENSE 

 
Edmundo Fonseca Machado Junior242 

 

Introdução 

Os caminhos que me conduziram ao contato com os Ribeirinhos-Brejeiros do Território do 

Salto, município de Bom Jesus-PI está relacionado, a consultoria que prestei na condição de 

antropólogo ao Instituto de Terras do Piauí – INTERPI, entre os anos de 2018 e agosto de 2019. Este 

órgão estatal tem como responsabilidade a regularização fundiária de terras no Estado do Piauí, 

particularmente as devolutas, nas modalidades onerosas e não-onerosas e mais recentemente, a 

regularização fundiária de terras devolutas que incidam total ou parcialmente sob áreas 

tradicionalmente ocupadas. A priori, minha presença neste órgão se justificou, pela falta em seu 

quadro de funcionários de especialistas em Antropologia. 

Ainda, uma determinação do MPF orientava o órgão a contratação de profissionais com esta 

expertise, no intuito de atender as demandas sociais e ambientais oriundas das comunidades 

tradicionais impactadas pela expansão do Agronegócio no sul do cerrado piauiense. Por último, tal 

atuação estava inserida na Política de Salvaguarda conduzida pelo Banco Mundial, através do 

Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social. Deixando para um momento mais oportuno 

comentários acerca das dificuldades de recursos, logística e as contingências de caráter sentimental 

que atravessam o espírito do antropólogo em campo, os trabalhos no INTERPI se iniciaram de 

forma pedagógica. 

A regularização de terras ocupadas tradicionalmente em termos de sua execução era uma 

prerrogativa “nova” para o órgão. Mesmo que a Diretoria Fundiária possuísse consciência da 

existência dos procedimentos previstos em legislação estadual e federal, no tocante a regularização 

de terras tradicionalmente ocupadas, isso era algo “desconhecido”, ou seja, não praticado pelos 

servidores do INTERPI. Desse modo, passei a informar aos servidores (agrimensores, geógrafos, 

consultores ambientais etc...) o que representava ser as “comunidades tradicionais”, tanto em seus 

aspectos antropológicos quanto se debruçando sobre o arcabouço teórico e legalista que as 

amparam. 
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 Professor Substituto, Antropologia, DCS/UFS. Artigo apresentado na VI Reunião Equatorial de 
Antropologia, de 09 a 12 de dezembro de 2019, UFBA, Salvador-BA. 
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O próximo passo foi construir uma metodologia de pesquisa que levasse em conta, 

as orientações normativas derivadas do INTERPI, o que implicaria no direcionamento da 

pesquisa etnográfica para um fim específico, ou seja, a regularização de terras devolutas 

em territórios tradicionais. Ao mesmo tempo que essas circunstâncias relativamente 

impunham um certo tipo controle sobre minha autonomia enquanto pesquisador. Por 

outro lado, me mantive ético e fiel aos procedimentos e diretrizes legais que orientam o 

processo de regularização fundiária de terras tradicionalmente ocupadas243. Foram essas as 

preocupações que fomentaram a elaboração da “Metodologia para Elaboração de 

Diagnósticos Técnicos-Científicos acerca das populações que residem nas áreas de Baixões 

do cerrado piauiense, as margens do rio Uruçuí Preto, impactadas pelo desenvolvimento 

do Agronegócio na Região denominada MATOPIBA”244. 

Sem querer transparecer que fui o responsável por “descobrir o fogo ou a roda”, o 

que realizei com a elaboração desta peça técnica foi por em diálogo as exigências legais 

oriundas da esfera estadual e federal, no tocante ao processo de regularização fundiária de 

terras devolutas que incidiriam total ou parcialmente sob territórios de comunidades 

tradicionais no Estado do Piauí. Para tanto, as dificuldades enfrentadas foram duas: os dias 

estipulados pelo órgão para a realização das pesquisas de campo, entre 8 a 10 dias, como 

também dar conta de responder a uma categoria bastante peculiar existente no texto da lei 

de terras do Estado do Piauí, o “uso da terra”. 

Diferentemente de uma pesquisa etnográfica que resultará na feitura de uma tese 

acadêmica, por exemplo, que estabelece um tempo mais alargado e uma certa “liberdade” 

ao pesquisador em explorar as diversas temáticas que emergem da vivência diária com o 

grupo social pesquisado, o Diagnóstico Técnico-Científico é uma peça técnica e objetiva, 
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 Decreto Estadual Piauí, n° 14.625 de 31/10/2011 – Lei Estadual Piauí, n° 5.595 de 01/08/2006 - Lei 
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 A nova fronteira de expansão agrícola, compondo a região denominada de MATOPIBA, que compreende o 
oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sul e o sudoeste do Piauí e o norte de Tocantins. No ano de 2010, 
diversas transformações socioeconômicas ocorreram nessa região ligadas à ampliação da infraestrutura 
viária, logística e energética, tendo, entre outras consequências, o surgimento de polos de expansão da 
fronteira agrícola baseados na adoção de tecnologias agropecuárias de alta produtividade. Decreto Federal n° 
8.447 de 06/05/2015 dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do MATOPIBA - que tem por 
finalidade promover e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável 
fundado nas atividades agrícolas e pecuárias 
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bastante semelhante as Perícias Antropológicas solicitadas aos Departamentos de 

Antropologia por Juízes Federais,  quando   envolvendo   processos  de  reintegração  de  

posse  junto   a  comunidades indígenas ou remanescentes dos quilombos. Seu intuito, 

portanto, é iniciar um processo administrativo de regularização de terras devolutas. 

Essa orientação normativa proveniente do INTERPI e do campo legalista sobre 

povos e comunidades tradicionais foi decisiva para o direcionamento de nossa investigação. 

Procuramos focar certos elementos da cultura dos Ribeirinhos-Brejeiros do Salto (PI), 

particularmente aqueles que contribuíssem para o processo de regularização coletiva de 

seu território. Portanto, a etnografia praticada nessas condições, uma espécie de 

Anthropology of Action245 teve como foco analítico, o processo de territorialização que 

incluía a fixação dos atuais residentes e o processo de expropriação das terras sofridas ao 

longo do tempo, a construção de genealogias de parentesco, as características de sua 

organização social e a produção de um mapa que estabeleceria as dimensões e limites da 

área a ser regularizada coletivamente, além de como o território é ocupado na atualidade 

aos moldes de uma cartografia social. 

 

No sul do Cerrado piauiense: chegando ao Território do Salto. 

Para chegarmos ao Território do Salto precisamos da ajuda dos “nativos”. Em 

contato com a Presidenta da “Associação de Pequenos Produtores Rurais das Comunidades 

de Salto I e II”, Regina (Reginalda), a mesma delegou a sua irmã, Pedrina, nos orientar até o 

território. Marcamos de nos encontrar no município de Bom Jesus-PI, num posto de 

gasolina bem na entrada da cidade. Eu havia conversado com Pedrina no Território das 

Melancias (onde também realizei estudos), em ocasião da formulação do “Coletivo das 
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 Ver TAX, Sol. Action Anthropology. Current Anthropology 16 (4): 514-517 [Originalmente publicado em 
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Comunidades Tradicionais do Cerrado Piauiense afetadas pelo Agronegócio”, o que não foi 

difícil identificá-la logo que se aproximou. 

Da sede até o Território do Salto percorremos cerca de 150 Km pela BR 135-PI até 

alcançarmos o acesso que nos leva a Serra do Quilombo. Em direção a parte mais íngreme 

da Serra, até descermos e alcançarmos as Terras de Baixões, as margens do Rio Uruçuí Preto 

e suas Veredas onde residem os comunitários é impressionante a visão dos grandes 

latifúndios de soja, milho e algodão e seus imponentes maquinários, símbolos de um Brasil 

agrário e capitalista. Nesse trajeto consegui contar cerca de 25 fazendas (Santa Clara, Santa 

Rita, São Matheus, Paineira, Rio de Areia, Renascer, Santana, 3 Irmãos, Alvorada, Santa 

Isabel, Estrela, Novo Horizonte, Colorado etc...) que ocupam o platô da Serra do Quilombo. 

Outra Visão impactante são os enormes cilos e bags que armazenam as safras de graõs, 

propriedade dos grupos CHS e SLC246. 

Em determinado ponto Pedrina nos indicou o caminho que nos levará a comunidade 

de Barra do Correntinho-PI (Território dos indígenas Gamela) e o Assentamento Rio Preto-

PI, (antiga comunidade do Sucruiú), estes que fazem fronteira com o Território do Salto. 

Iniciamos uma descida sinuosa por entre rochedos e morros que apresentam a geografia 

exuberante do cerrado piauiense. Não demora muito e o som de uma pequena queda 

d’água escondida atrás da mata denunciava o local como propício a subsistência. Uma 

pequena ponte para passagem de automóveis sobre um Brejo, ecossistema que nomeia 

sua identidade é o marco natural que demarca o início do Território do Salto. 
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 SCL Agrícola fundada em 1977 é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, focada na produção 
de algodão, soja e milho. Foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas em bolsas de 
valores no mundo tornando-se uma referência no seu segmento. Com Matriz em Porto Alegre (RS), a Empresa 
possui 16 Unidades de Produção estrategicamente localizadas em 6 estados brasileiros que totalizaram 
457.700 hectares no ano-safra 2018/19 – sendo 123.721 ha de algodão, 234.149 ha de soja, 88.918 ha de 
milho e 1.912 ha de outras culturas. Ao longo de sua história, a SLC Agrícola desenvolveu uma sólida 
expertise na prospecção e aquisição de terras em novas fronteiras agrícolas. O processo de aquisição de 
terras com alto potencial produtivo também visa capturar a valorização imobiliária que as terras agricultáveis 
no Brasil proporcionam em função das vantagens comparativas em relação aos principais produtores 
agrícolas do mundo, tais como Estados Unidos, China, Índia e Argentina. 
A CHS atua na área de grãos há mais de uma década no Brasil A maior cooperativa agrícola dos Estados 
Unidos, pretende ampliar de forma significativa sua atuação no mercado brasileiro de fertilizantes. O grupo 
tem dois projetos já aprovados para erguer mais duas unidades de mistura de adubos no país, uma em 
Paranaguá (PR) e outra em Rondonópolis (MT). Em 2012, foi firmada uma joint venture com a paranaense 
Andali Operações Industriais, que presta serviços de logística, armazenagem e carregamento na área de 
fertilizantes. 
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Na Comunidade do Salto I (ou de baixo) fomos recebidos gentilmente por Regina e 

suas três filhas, duas sobrinhas moradoras do Barra do Correntinho-PI que se encontravam 

temporariamente sob sua tutela e sua neta de alguns meses. A residência de Regina 

tornou-se a nossa base e local de descanso durante toda o tempo da pesquisa de campo. 

Dormíamos em redes, do lado de fora da casa ou quando o vento era frio demais no 

Cerrado, dentro da cozinha, no calor da madeira ainda em brasa no fogão de adobe. Pude 

observar por diversas vezes seu ritual matinal de alimentar patos, galinhas, porcos, 

cachorros e buscar água no rio Uruçuí Preto para cozinhar, lavar a louça e saciar a sede. 

Fazia isso numa velocidade incrível estando do começo ao fim presente nas andanças que 

fizemos por seu Território, ao mesmo tempo que ia nos apresentando aos demais 

comunitários. 

Passei a explicar o propósito de nossa presença e como seria desenvolvido os 

trabalhos. O planejamento foi percorrer a área pleiteada pelas comunidades do Salto I (ou 

de baixo) e Salto II (ou de cima) realizando a marcação dos pontos por GPS (um pré-geo) na 

companhia do Agrimensor. Feito isso passaríamos a realizar as entrevistas registrando a 

memória e as narrativas dos comunitários sobre 1. a ocupação e uso do território; 2. seu 

consequente processo de expropriação; 3. relações de parentesco. 4. os modos de viver, 

saber e fazer tradicionais. 

Por sua vez, nossa chegada coincidiu com o festejo a Santo Antônio realizado todos 

os anos no dia 13 de julho, na residência do Sr. Esdras (Vicentin) e Dona Celestina, os 

moradores mais antigos do Salto II (ou de cima). A religiosidade nesse contexto nos impôs a 

necessidade de respeitar e compreender o “tempo de rezar” dos comunitários. Tomei isso 

como um bom presságio, tanto para o andamento do estudo quanto para as comunidades 

no tocante ao seu processo de regularização fundiária, além de meio de interagir e 

conversar com um número considerável de pessoas tentando compreender como estes 

construíam seu território coletivamente. 

 

Território: conflitos agrários e narrativas sobre grilagem 
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A memória sobre a ocupação do Território do Salto é a simbiose entre a “velha 

história da posse de uma sesmaria”247 e os conflitos agrários que se desencadearam a 

partir do ano de 2007. Dona Dionísia e seu irmão Adir, (mãe e tio de Regina, nossa anfitriã 

e Presidenta da Associação), os mais velhos moradores do Salto I (ou de baixo) 

rememoraram as ocasiões em que sua mãe, Luiza Batista dos Santos falava, que seus 

bisavós maternos Manoel Pereira de Oliveira, o Damásio e Salverina Alves, a Juvina eram 

possuidores de um documento de posse que os comunitários classificam como “sesmaria” - 

, da casa dos caboclos à cerca de pedras, é a expressão usada pelos Ribeirinhos-Brejeiros 

para descrever as dimensões e os limites de suas terras tradicionalmente ocupadas. 

Por sua vez, essas lembranças do passado se misturam as lembranças recentes de 

Regina ao descrever o terrível evento da queima de casas no ano de 2007 e repetido em 

2011 com o objetivo de expulsá-los da área. Resistindo retornaram ao território. O algoz 

atendia pelo nome de Antônio Martins, o Tonhão. Por meio de uma ação de interdito 

proibitório movida contra os comunitários pela esposa de Tonhão, Rejane Ferreira do 

Nascimento, medida que definitivamente os impediu de permanecer no território. Por dois 

longos anos os comunitários estiveram desterritorializados abrigando-se nas casas de 

parentes nas localidades de Barra do Correntinho-PI e Bom Jesus-PI. Isso só viria a mudar 

                                                      

247 Ver, MACHADO, Paulo (2002:16). As Trilhas da Morte: Extermínio e Espoliação das Nações Indígenas na 

Região da Bacia Hidrográfica Parnaibana Piauiense (...) Esses conflitos agrários (...) No curso das últimas 
décadas do século XIX e primeiras cinco do XX caracterizam-se pelas lutas entre descendentes de sesmeiros e 
descendentes de possuidores. A partir da sexta década do século XX, a ocorrência de conflitos agrários 
disseminou-se em todo o território piauiense, em decorrência do confronto de interesses entre 
trabalhadores rurais sem terra e latifundiários ou grupos empresariais, que se apresentam atualmente como 
proprietários de imóveis de origens legítimas. No entanto, a verdade é que, na maioria das vezes, tais imóveis 
rurais por eles adquiridos, não passam de extensas áreas de terras públicas devolutas, integrantes do 
patrimônio imobiliário estadual, incorporadas aos seus patrimônios privados por meio de fraudes e 
falsificações de documentos, principalmente quando o espaço dos conflitos agrários são os municípios das 
regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado do Piauí (,,,) 
Ver, MACHADO, Paulo (2002:22-39). As Trilhas da Morte: Extermínio e Espoliação das Nações Indígenas na 

Região da Bacia Hidrográfica Parnaibana Piauiense. (...) É que nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do 

território que seria posteriormente a Capitania do Piauí a frequência de concessões e confirmações de 

sesmarias foi bem menos expressiva que no Norte e Centro Leste. Por essa razão, na extensa área do território 

piauiense definida pelo limite do rio Canindé, acima deste, em direção as escarpas da encosta boreal da Serra 

da Tabatinga, onde estão as nascentes do rio Parnaíba, e por todas as extensões dos vales dos rios Mucaitá, 

Itaueira, Piauí, Fidalgo, Gurguéia, Uruçuí Preto, Curimatá, Paraim e Uruçuí Vermelho, estão efetivamente 

localizadas as terras públicas devolutas estaduais. Essas são os bolsões de terras existentes entre os polígonos 

das poucas sesmarias concedidas e confirmadas pelo Estado Português aos sucessores dos possuidores-

primitivos, até o ano de 1822 quando foram suspensas as concessões de sesmarias (...). 
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com a intervenção da CPT (Comissão Pastoral da Terra) no ano de 2012, que culminou com 

o retorno dos comunitários ao Salto. 

Dois anos de paz apenas e Regina registrava o primeiro boletim de ocorrência por 

ameaça na delegacia de Bom Jesus-PI. No ano de 2014, Manoel Salvador e sua esposa 

Floraci Marques da Silva afirmavam ser donos do Salto I (ou de baixo) e que seus moradores 

teriam que deixar a área o mais rápido possível. No ano seguinte, 2015, foram três boletins 

de ocorrência registrados. O primeiro caracterizado como dano relata, que o gado dos 

criadores Carlos José e Enedino Folha estavam dando prejuízos aos comunitários, pois os 

animais se alimentavam e destruíam o plantio de roças, que tentaram negociar com os 

mesmos, mais não houve acordo entre as partes, nem também a retirada do gado. 

O segundo boletim de ocorrência registrado em 2015 caracterizado como ameaça, 

invasão e porte ilegal de arma de fogo narra, a invasão da área por Domingos Alves 

Rodrigues, Manoel Salvador Alves e mais três pessoas que eram seus funcionários, 

ostentando armas e ameaçando os comunitários de morte. Neste mesmo registra o 

terceiro boletim de ocorrência, por conta de nova invasão. Atendendo pelos nomes de Jacó 

e José dos Santos, eles tiraram pontos de GPS e fizeram uma picada e marcas em árvores. 

Segundo Regina, estes indivíduos já eram acostumados a invadir, grilar e vender terras na 

região sul do Estado do Piauí. 

Em 2016 outro boletim de ocorrência foi registrado caracterizado como ameaça e 

dano cometidos novamente por Enedino Folha, na companhia de Irineu Ungarelli, Ivan e um 

vaqueiro de nome Salvador. Eles cortaram os arames de currais de divisa a fim de seu gado 

entrar e comer as plantações de roças dos comunitários. Relatou Regina na ocasião que se 

tratava de uma “máfia”, uma espécie de acordo entre esses indivíduos especializados em 

invadir terras usando essa estratégia. 

No ano de 2017 mais dois boletins de ocorrência foram registrados. Um por 

Pauliran Vicente da Silva, caraterizado como invasão de estabelecimento agrícola, 

relatando sobre a preocupação de seu sogro, Esdras Umbilino da Silva, proprietário das 

terras que constituem o Salto II (ou de cima), sobre a invasão da área feita por Adilson 

Ribeiro do Nascimento, Antônio Filho do Nascimento e Picola. Estes construíram um curral 

e fizeram um barraco e comentavam que comerciariam uma área de trezentos hectares. O 

segundo boletim de ocorrência foi registrado por Regina caraterizado como esbulho 

possessório. Consta que Luís Lobo, Gilson Nélio, Roni (fotógrafo), Wenio, Salvador e 



571 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Valdimiro Alves Rodrigues, estiveram no Salto I (ou de baixo) abriram um pique e 

colocaram marcos de concreto com placas com os dizeres “credenciado e protegido por 

lei”. Os mesmos passavam armados de modo ostensivo na estrada de rodagem que 

atravessa o território, o que deixou os comunitários intimidados e receosos. 

Disso tudo, a memória de ocupação do Território do Salto é marcada, por processos 

distintos de desterritorialização e reterritorialização, completada pela contínua e gradativa 

expropriação de suas terras tradicionalmente ocupadas. Não por acaso, durante a feitura 

do pré-geo do Território do Salto perguntei aos comunitários, como eles compreendiam o 

processo de perda de suas terras ao longo do tempo? A partir desse questionamento foi 

possível identificar no discurso dos comunitários e através dos textos relatados aos agentes 

policiais durante a elaboração dos boletins de ocorrência, algumas formas de grilagem. 

Foi identificado ao lado da forma mais tradicional, ou seja, falsificação de 

documentos, invasão e uso da violência na tentativa de expulsão dos comunitários, a 

grilagem via “Refrigério” e “CAR”. O primeiro exemplo, se trata da soltura de gado de 

criadores vizinhos, detentores de consideráveis rebanhos de gado, sob os locais de 

pastagens dos animais dos comunitários, o que representa a destruição de plantações e 

roças, fome e morte das cabeças de gado que criam. 

Isso se justifica pelas diminutas áreas de pastagens (capim de vereda) que florescem 

na época das chuvas nas Veredas, irrigadas pela cheia das águas do rio Uruçuí Preto e na 

época da seca, nas Chapadas ou Baixões (capim agreste), o que impõe aos comunitários a 

criação de pequeno rebanho e atualmente plantio de roças de capim, modo que 

encontraram diante a situação para alimentar seus animais. Por sua vez, o Refrigério, 

apesar de prática tradicional, quando associada a construção de currais e ranchos, como 

ocorrido no Salto II (ou de cima) representa a tentativa de uma caracterização de posse e 

posterior tentativa de comercialização da área invadida. 

O segundo exemplo, se refere ao Cadastro Ambiental Rural. Segundo a legislação 

ambiental brasileira (lei 12.651/2012, art. 3º - para o bioma Cerrado 35% da propriedade 

rural deve ser constituída por uma reserva legal), cada imóvel rural deve possuir uma área 

de preservação contígua a sua área agricultável ou de criação. Não existindo a possibilidade 

de atender a prerrogativa legal é recorrente na parte sul do Piauí, que proprietários rurais e 

criadores registrem como CAR, as terras de Baixões, com suas matas e recursos hídricos 

ainda preservados, como também fonte indispensável para sobrevivência dos 
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comunitários. Tal prática é denominada de “Green Grabbing ou Grilagem Verde”248 - 

apropriação e controle da terra e dos recursos naturais, baseadas em justificativas contidas 

no próprio discurso sobre preservação do ambiente - reparação ou compensação 

ambiental. 

Citado pelos comunitários do Salto I (ou de baixo) como uma das pessoas que se 

dizem ser “donos da terra”, Valdimiro Rodrigues de Carvalho (cunhado de Enedino Folha 

citado em boletim de ocorrência por soltar gado nas plantações e roças dos comunitários), é 

o mesmo que por duas vezes esteve no INTERPI sendo recebido por mim na condição de 

Consultor/Antropólogo deste orgão. Numa dessas ocasiões possuía em mãos a cópia de um 

CAR do ano de 2018 correspondente, a uma fazenda de nome Boqueirão do Salto. Outra 

tentativa de documentar o dito imóvel rural, no ano de 2013, Valdimiro entrou com um 

pedido de compra (DIOPI – Processo: 2864/13) das terras junto ao INTERPI, onde 

apresentou como exigência para realização de uma vistoria pelos técnicos do órgão, um 

mapa com georreferenciamento da área a Diretória de Operações. 

Em entrevista realizada na época com Valdimiro no próprio INTERPI, o mesmo em 

seu discurso elencou alguns argumentos que tem por intenção relativizar, as narrativas 

sobre a antiguidade da ocupação dessa área pelos comunitários do Salto. Na ocasião 

afirmou desconhecer a existência das comunidades de Salto I (ou de baixo) e II (ou de 

cima), ao passo que cita uma outra nomenclatura para área. Segundo Valdimiro no ano de 

2003 comprou a fazenda de nome Boqueirão do Salto de Edson Andrade, pai do procurador 

que representava as propriedades rurais em nome dos herdeiros da família Folha no 

Salto/Bom Jesus-PI. 

Em outro momento da entrevista ao mesmo tempo que reconhece que a família de 

Avilino Neres da Silva (pai de Regina e esposo de sua mãe Dionísia) já se encontrava 

residente no local, o que denota uma ocupação anterior, Valdimiro deixava a entender que 

Avelino teria sido colocado na terra pelo antigo proprietário (na condição de administrador 

de fazenda), como também o ajudou na companhia de outros homens de comunidades 

                                                      
248

 Ver, MACHADO JR., Edmundo Fonseca. Grilagem Verde no Cerrado: impactos sobre os territórios das 
Comunidades Tradicionais no sul do Piauí. Trabalho apresentado na 31ª Reunião Brasileira de Antropologia, 
realizada entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2018, Brasília/DF. 
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vizinhas, a exemplo da localidade do Regalo-PI, a cercar a área. Disse também, que nos 

encontros que teve com Regina no Salto sempre fez questão de dizer que eles tinham 

direito a permanecer na área, desde que se retirassem do centro da propriedade e 

ocupassem uma faixa de divisa entre um e outro proprietário. 

O fato de negar que Avilino não seja “nativo” do local, mais um funcionário do 

antigo proprietário da dita fazenda, a quem permitiu residir na área juntamente com sua 

família, tem por objetivo descaracterizar as narrativas sobre a memória de ocupação 

territorial dos comunitários do Salto. Contudo, tais argumentos são veementemente 

negados por Regina. A comunitária aciona tanto seu conhecimento particular sobre o 

ambiente onde habita como sua “Gerendência ou Era”, ou seja, o modo de explicar dos 

Ribeirinhos-Brejeiros sobre sua linhagem de parentesco e o tempo de fixação nessas terras. 

Em última análise, quero aqui registrar que no instante da realização dos trabalhos 

nas comunidades do Salto II (ou de cima), um dos filhos do casal Esdras Umbilino, o 

Vicentin e Celestina Maria da Conceição (os mais antigos moradores dessa localidade) de 

nome Adão, nos abordou solicitando que realizássemos um pré-geo de uma área 

equivalente a 300 hectares (no interior do território), o que foi negado justificando que os 

objetivos do INTERPI naquele instante não eram esses. Cabe aqui relembrar, que essa 

porção de terra é a mesma que Pauliran, genro de Esdras Umbilino, citou no boletim de 

ocorrência registrado no ano de 2017, sobre alguns indivíduos que confabulavam sobre a 

comercialização de terras do Salto II (ou de cima). Logo me veio a mente que a intenção de 

Adão era de alguma forma levar a equipe do INTERPI, através da realização da marcação 

de pontos GPS chancelar, algum tipo de legalidade a área que comercializou de forma 

ilegal, já que seus pais os legítimos herdeiros ainda estão vivos. Buscando maiores 

informações sobre o caso junto aos demais comunitários do Salto II (ou de cima), estes 

explicaram que a dita parcela de terra comercializada é parte de seu território, que no 

total se inicia na “cabeceira do Brejo do rio Uruçuí Preto seguindo contígua pelas áreas de 

chapada e vereda limitadas pelos Boqueirões da Burra, Cabeceira, Mangaba, Serra 

Grande, Serra do Quilombo e Morro do Papagaio”. 

Nesse contexto, Adão seria o ponto de discordância no interior da comunidade. 

Este se encontrava apreensivo com o trabalho do INTERPI, pois, já havia recebido a quantia 

referente a venda da área e que ele estaria sendo pressionado pelo comprador, a entregar 

a terra ou devolver a quantia paga. Por fim, tal comportamento custou a recusa dos 
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comunitários em incluir Adão, no grupo constituinte da Associação que os representam 

enquanto Comunidade Tradicional, como também desencadeou entre seus parentes um 

sentimento que mistura decepção, distanciamento e desconfiança para com sua pessoa. 

Ao final, o pré-geo elaborado pelo Agrimensor apontou 1.568,6096 hectares 

correspondente a Comunidade do Salto I (ou de baixo) e 1.124,1099 hectares 

correspondente a Comunidade do Salto II (ou de cima), totalizando como território coletivo 

2.692,7195 hectares. 

 

Ribeirinhos-Brejeiros: migrações, matrimônios e parentesco 

Segundo os relatos sobre a trajetória de fixação do lado paterno de sua família no 

Território do Salto, Dionísia Batistas dos Santos (mãe de Regina), nascida em 1950, 

matriarca da Comunidade do Salto I (ou de baixo) narrou, que os Pereira Mendes249 teriam 

                                                      
249

 Ver, MACHADO JR. Edmundo F., (2018). INTERPI, Diagnóstico Técnico Antropológico do Território das 
Melancias, Gilbués-PI. (...) A história de fixação da família Pereira Mendes no Território das Melancias se 
inicia, quando os avôs paternos (do Sr. Salvador Pereira Mendes e do Sr. João Henrique Pereira Mendes 
Filho), Henrique Pereira Mendes e Ana Josefa migraram da Bahia por conta da seca que se abateu sobre a 
região no ano de 1932, se estabelecendo na localidade de nome Pedra-PI e posteriormente na localidade de 
nome Prata-PI. Seus avós maternos, Benedito Barbosa, falecido em 1974 e Antônia Ferreira Gonzaga falecida 
em 1983, também eram “Catingueiros” migrados da Bahia. Estes últimos (juntamente com seus filhos Miguel 
e Ana, tios dos Srs. Salvador e João Filho) se estabeleceram no povoado da Cruz-PI. Segundo o Sr. Salvador, 
seu pai (João Henrique Pereira Mendes, nascido em 1913 e falecido em 1989) e sua mãe (Constantina Ferreira 
Barbosa (da Glória) já casados passaram a residir em Melancias II em busca de áreas de terra agricultáveis e 
local para morar. O Sr. Salvador Pereira Mendes é casado com a Sra. Norma Alves da Silva, 47 anos, moradora 
da localidade de Melancias II, filha de Pedro José Vicente Santana Duarte e Luiza Maria de Jesus. Sua avó 
materna se chamava Carolina. Por sua vez, Carolina se casou com (Se)Bastião Pereira Mendes (irmão de João 
Pereira Mendes e tio do Sr. Salvador e do Sr. João filho. Já a irmã de Salvador e João Filho, a Sra. Filomena 
Pereira Mendes, 63 anos, moradora da localidade do Sumidor entrou em núpcias com o Sr. Zoroastro Dias dos 
Santos, o Sr. Zé”, 68 anos. Desse modo, a família Pereira Mendes se funde a família Dias dos Santos (...). 
Ver, MACHADO JR. Edmundo F., (2018). INTERPI, Diagnóstico Técnico Antropológico do Território das 
Melancias, Gilbués-PI. (...) Francisco Joaquim de Souza é avô materno do Sr. Juarez Celestino de Souza, 66 anos, 
morador da localidade de Melancias I. A história de fixação de sua família no Território das Melancias 
começa, quando seu pai, Francisco Antônio Celestino, o “Chico Carpinta”, nascido em 1922 e falecido em 
1988, filho de Lino Antônio Celestino e Maria de Jesus, veio como “Catingueiro” migrado do município de 
Remanso-BA, para se estabelecer no município de Monte Alegre-PI, motivado pela descoberta de jazidas de 
diamante. No ano de 1946 Carpinta passou a residir em Melancias I, consequência de seu casamento com a 
Sra. Ana Maria da Conceição, a “Natália” (mãe do Sr. Juarez), nascida em 1932 e falecida em 1991. Disse o Sr. 
Juarez que seu pai tinha uma tia residente no Território de Melancias, que não sabe ao certo o nome, mais 
que este a visitava com constância, o que em última análise explicaria as circunstâncias de seu matrimônio 
com Natália. O único irmão de Carpinta (seu tio) que o Sr. Juarez conheceu e que o visitava, atendia pelo 
nome de Firmino, residente no município de Corrente-PI. Já os pais de Natália (Francisco Joaquim de Souza e 
Tolina Maria da Conceição, avós maternos do Sr. Juarez), residiam no local chamado “Jacu”, área atualmente 
inserida na localidade de Melancias II. 
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migrado da pedaço de chão, de preferência áreas não habitadas nem por índios e seus 

descendentes nem por descendentes dos primeiros posseiros, como parece ser o caso da 

família materna de Dionísia. Da união entre Augusto e Luiza nascem em terras do Salto 

além de Dionísia, seus irmãos Adir, Guilhermina (Guiné), Maria (Sinha), Magdali e 

Ariosvaldo, o Valdim. 

É interessante observar que o nascimento dessa 1° geração da família Pereira 

Mendes (Catingueiros) com os Batista dos Santos (Brejeiros) representa, a conclusão de um 

processo mais amplo de reterritorilização. Pela via do matrimônio Catingueiros e 

descendentes dos primeiros posseiros, ou se já, os Brejeiros, se fundiram num único 

território-identidade, os atuais Ribeirinhos-Brejeiros250 do Território do Salto. As gerações 

se sucedem no Salto I (ou de baixo) e Dionísia conhece e se casa com Avilino Neres da Silva, 

nascido em 1955 no Salto. Desse matrimônio nasceram além de Regina, seus irmãos 

Pedrina, José Salvador, Maria de Jesus, Letícia e Gildeon. Ao que tudo indica a família 

(paterna e materna) de Avilino (seu pai Luis Neres da Silva, nascido em 1919 e falecido em 

2004 e sua mãe Inocência Rodrigues da Silva ou Maria da Conceição, nascida 1919 e 

falecida em 1989), tem origem nas localidades de Serrinha e Riacho Grande, município de 

Corrente-PI. 

O que leva a crer que também migraram para o Território do Salto em busca de 

terras livres. Nessa nova terra, além de Avilino nascem seus irmãos Augusto, Raimunda, 

Leidirene, Ivanir, Emérsio, Horácio e Maria Solimar (Sula). O Luis Neres da Silva (pai de 

Avilino) conheceu apenas sua mãe, Maria Neres da Silva e sua avó, Diana Neres da Silva 

(avó e bisavó paternas de Avilino respectivamente). Já a família materna de Avilino, sua 
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 Ver, KLUCK, Erick Gabriel Jones. O trabalho vai para o brejo: mobilização, migração e colapso da 
modernização (2011:29). (...) Os moradores dos Brejos se autodenominam e são denominados pelos 
ribeirinhos de brejeiros. Isso inclui uma discussão sobre suas atividades de reprodução, caracterizadas pelas 
atividades que executam nas roças e na caatinga. A primeira é ligada a agricultura: a plantação, o zelar e a 
colheita. O segundo, a transformação ou beneficiamento, como casas de farinha, de parte da produção 
agrícola, em produtos para consumo próprio ou venda. A terceira refere-se as atividades ligadas a criação, 
principalmente a lida com o gado, e ao extrativismo. A quarta, o reconhecimento de pertencimento ao Brejo 
(...). 
Ver, ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira. 16ª ed. Rio de Janeiro: J. Olympio: 1978. 
Ver, ADRIÃO, Maria Antônia Veiga (2008). A migração sertaneja em A Bagaceira. Artigo apresentado no I 
Colóquio Internacional de História Sociedade, Natureza e Cultura GT História e Linguagens: Interfaces com a 
literatura, o cinema e a fotografia; realizado na Universidade Federal de Campina Grande – PB. 
Ver, SILVA, Simone (2007). Brejeiros e Sertanejos: Os daqui e os de lá. Revista de Ciências Sociais, v. 38, n° 2. 
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mãe Inocência ou Maria, é filha de Felícia Ferreira da Silva e João Rodrigues da Silva, o 

Mundoca. Os avós de Inocência (bisavós maternos de Avilino) se chamavam Domingos 

Pereira e Francisca Ferreira. 

Por sua vez, foi percorrendo o território do Salto II (ou de cima) a realizar 

juntamente com os comunitários as marcações de pontos de GPS, o pré-geo das terras 

tradicionalmente ocupadas desse grupo, que um dos filhos do casal Esdras Umbilino, o 

Vicentin (nascido 1936) e Celestina Maria da Conceição (nascida em 1940), chamado 

Henrique Nerson Paulo da Silva, o Fernando (nascido em 1965) descreveu o “firts time” – 

primeiros tempos do processo de territorialização de sua família materna em terras do 

Salto. Para tanto, nos levou a “Tapera” – nomenclatura utilizada pelos comunitários que 

denota antiga morada - onde seus bisavós maternos Salomão Amâncio de Souza e Tertilina 

da Conceição construíram sua primeira casa, à beira da Cabeceira do Brejo do Salto, local 

provavelmente escolhido por conta da proximidade com a água, terras úmidas e 

agricultáveis e oferta de caça e outros alimentos extraídos da mata nativa. 

Desse matrimônio nasceram Margarida, Genoveva, Romualdo, Pedro, Bernarda, 

Odilon (padrinho de Celestina), Alfredo (tio e pai de criação de Celestina), Fausto e Juliana 

(mãe de Celestina, nascida em 1919 e sepultada no cemitério do Salto I ou de baixo no ano 

de 1989). É provável que pela metade do século XIX a família materna de Celestina (esposa 

de Esdras, o Vicentin) já residisse em terras do Salto. A mãe de Celestina, Juliana Maria da 

Conceição conheceu e se casou com Rosalino Paulo da Silva (falecido em 1950 - Celestina 

tinha a idade de 10 anos quando seu pai faleceu) gerando seus irmãos Cesário (falecido em 

1945), Simão (nascido em 1948) e Anatalia. Rosalino (pai de Celestina) era filho de Alfredo 

Paulo da Silva e Raimunda Cerqueira da Rocha (avós paternos de Celestina ambos falecidos 

em 1965 - Celestina tinha a idade de 25 anos quando estes faleceram). 

Desse matrimônio, além de Rosalino nascem seus irmãos, Bernardo, Carmerino, 

Geremias e João Paulo (tios paternos de Celestina). Tudo leva a crer que a família paterna 

de Celestina tenha vindo para o Salto migrada da localidade de Riachão dos Paulos-PI. A de 

se destacar que no processo de fixação territorial da família (tanto materna quanto 

paterna) de Celestina, foi recorrente as uniões entre tios e sobrinhas e primos e primas, a 

exemplo dos seus irmãos Simão, que entrou em núpcias com Maria, filha de seu tio 

paterno Bernardo, Cesário, que se casou com a sobrinha pelo lado materno, Luzia Amâncio 

da Silva, filha de seu tio Daniel Amâncio de Souza, e Anatalia, que se casou com seu primo 
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Carmino, este que era primo de Juliana, mãe de Celestina. Talvez, o momentâneo 

isolamento e a escassez de mulheres disponíveis para o matrimônio por essa época 

expliquem, a ocorrência desses tipos de uniões entre consanguíneos. 

Continuando, vizinhos desde que nasceram no Salto II (ou de cima) Celestina 

conhece e se casa com Esdras Umbilino, o Vicentin. Desse matrimônio nascem, João Paulo, 

José Paulo, Adão, Eva, Henrique Paulo, o Fernando, Raimundo e Emídio. Vicentin é filho de 

Antônio Rogério (sepultado no cemitério do Salto I ou de baixo) e Josefa Umbilino (falecida 

em 1938), sendo seus irmãos Manoel da Silva, o Corrente, Maria Miúda e Romão. Por sua 

vez, Antônio (pai de Vicentin) e seus irmãos Nobilino, Marcos Rogério e Algemira (ambos 

sepultados no cemitério do Salto I ou de baixo) são filhos do casal Rogério Umbilino e 

Felizarda, a Felícia (avós paternos de Vicentin). 

Marcos Rogério (tio de Vicentin) que foi casado com Elvira (sepultada no cemitério 

do Salto I ou de baixo) tiveram os filhos Areolina, Doralice, Milton e Zé de Marcos. Após a 

morte de Gil Batista Pereira Lima (pai biológico de Luiza Batista dos Santos ou do Espírito 

Santo e de Francisca Batista dos Santos, mãe e tia de Dionísia do Salto I ou de baixo), 

Marcos Rogério assumiu a paternidade de Luiza. Portanto, os filhos de Dionísia, Regina, 

Pedrina, José Salvador, Maria de Jesus, Letícia e Gildeon consideram Marcos Rogério como 

seu bisavô. 

Desse modo, a relação de parentesco não consanguíneo - entre afins existente 

entre padrasto e enteada no caso de Marcos Rogério e Luiza Batista, é o ponto chave para 

compreendermos as razões pelas quais, os comunitários do Território do Salto se veem 

como uma só parentela e compartilhando um mesmo território. Do que foi constatado 

sobre o processo de territorialização dos comunitários do Salto I (ou de baixo) e Salto II (ou 

de cima) podemos concluir, que as famílias Ribeirinhas-Brejeiras que atualmente residem 

na área em questão são oriundas, do encontro entre Catingueiros sem-terra migrados da 

Bahia para o sul do Piauí nas primeiras décadas do século XX, famílias de despossuídos que 

migravam sazonalmente de localidades vizinhas e descendentes dos primeiros possuidores 

de terras da região, séculos XVIII e XIX. Para os de fora, o matrimônio com famílias locais foi 

a possibilidade de se reterritorializar em seu sentido mais amplo (ambiente, casa, família e 

sentimento de pertencimento a um espaço). 

Por outro lado, para os de dentro, num contexto de grandes esforços para subsistir, 

o matrimônio representou mobilidade social. Como exemplo, cito o caso dos irmãos de 
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Dionísia, Adir, que após se casar passou a residir em Correntinho-PI e depois em Bom Jesus-

PI e Magdali, que com seu matrimônio passou a morar no Sapé, localidade de Barra Verde-

PI. Da mesma forma, os netos do falecido Marcos Rogério (filhos de seu filho Zé de Marcos 

e sua esposa Judite), Domingos, Floraci, Lenir, Delmiro, Rosa e Valdeci, após seus 

matrimônios passaram a residir nas localidades vizinhas de Rio Preto-PI, Araçás-PI, 

Riozinho-PI e Currais-PI, respectivamente. Assim, esse modo de compreender o 

matrimônio teve e tem como consequência, a expansão da parentela para territórios 

vizinhos, o que reforça na contemporaneidade a solidariedade entre os “Povos do 

Cerrado” piauiense, no tocante a sua luta política pelo reconhecimento e garantia dos 

direitos sob as terras que ocupam tradicionalmente. 

 

Conclusão 

Durante o estudo antropológico empreendido junto as comunidades do Salto I (ou 

de baixo) e Salto II (ou de cima), município de Bom Jesus-PI pude observar que os modos de 

saber, viver e fazer praticados por estes comunitários (que se autoreconhecem enquanto 

Ribeirinhos- Brejeiros) estão intrinsecamente relacionados ao ambiente que habitam. A 

correspondência entre estações climáticas (seca e verde – verão e inverno), plantio, 

criação, pesca e caça expressam a compreensão de que o mundo humano não está de 

maneira alguma dissociado do mundo da natureza. 

Mesmo que influenciados por transformações modernizantes, a exemplo do uso 

disseminado de celulares, da motocicleta e etc., a maior parte do que elaboram, constroem 

e consomem como meio de sustento advém, de um processo longo que mistura 

experiência e conhecimento sobre as potencialidades do bioma cerrado. Tudo que 

necessitam para subsistir se encontra em suas terras tradicionalmente ocupadas. Não por 

acaso, lutam politicamente pela regularização fundiária coletiva de seu território. 

O estudo das relações de parentesco contribuiu para compreensão da trajetória de 

fixação e ocupação do Território do Salto. Ao que tudo indica migrações, matrimônios, 

grilagem e relações entre afins são os aspectos explicativos do funcionamento desse 

sistema. Foi possível constatar que as famílias que residem atualmente na área objeto do 

estudo antropológico são originárias, de grupos sem-terra (Catingueiros) migrados da 

Bahia, por conta da seca que se abateu na região entre as décadas de 20 e 30 do século XX, 

de grupos de despossuídos que migravam sazonalmente de localidades vizinhas ao e de 
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grupos descendentes dos primeiros possuidores de terra no sul do Piauí, entre os séculos 

XVIII e XIX. É a partir dessa conjuntura que devemos compreender como a identidade de 

Ribeirinhos-Brejeiros sendo engendrada. 

As narrativas sobre grilagem de terras, por sua vez, nos informam sobre o processo 

de violência e expropriação territorial que os comunitários do Salto vêm sofrendo ao longo 

do tempo. Processos de desterritorialização, reterritorialização e disputas judiciais também 

explicam o modo de ocupação e a persistência em permanecer nas terras que ocupam a 

gerações. Para tanto, descreveram com sabedoria as dimensões e os limites da área 

pleiteada para regularização coletiva, ou seja, “da casa dos caboclos à cerca de pedras” - da 

cabeceira do Brejo do rio Uruçuí Preto seguindo contígua pelas áreas de chapada e vereda 

limitadas pelos Boqueirões da Burra, Cabeceira, Mangaba, Serra Grande, Serra do 

Quilombo e Morro do Papagaio”. 

As tentativas de grilagem por meio do Refrigério, do CAR, da contaminação pelo uso 

descontrolado de agrotóxicos (realizado por fazendas de soja e outras culturas vizinhas ao 

território no combate as pragas) dos recursos hídricos e o desmatamento do cerrado são 

exemplos, dos danos que contribuem para o processo de desestabilização do modo de 

organização tradicional praticado pelos Ribeirinhos-Brejeiros residentes no Território do 

Salto. A continuidade dessas ações compromete e muito a subsistência e a permanência 

das gerações futuras nessas terras do Salto. Não por acaso, se faz urgente a regularização 

fundiária coletiva de suas terras. 
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TERRITÓRIO E IDENTIDADE: ENTENDENDO A RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA A PARTIR DA 
LUTA PELO TERRITÓRIO ENTRE OS POTIGUARAS DA PARAÍBA 

 
Arthur Ramalho Freire251 

 
Resumo 
Esse artigo se propõe analisar como a luta na retomada do território pelos Potiguaras da Paraíba é um 
aspecto importante para entender a reconstrução da sua identidade étnica. É a partir da análise dos 
documentos do SPI onde começa a aparecer relatos dos oficiais do Posto Indígena referente as lutas dos 
Potiguaras para defender seus territórios. Com a vinda da Fábrica de Tecidos Paulista no ano de 1918 e sua 
inauguração no final de 1924 período no qual se acentua os incidentes relacionados ao território indígena.  
 
Palavras-chave: Território; Identidade étnica; Potiguaras; Reconstrução identitária. 

 

Introdução 

Esse artigo tem como objetivo refletir sobre alguns acontecimentos na retomada do 

território indígena Potiguara da Paraíba e de como essa retomada é importante no 

entendimento da reconstrução da identidade étnica Potiguara. Pretendo fazer essa analise 

através da análise dos documentos do SPI (Serviço de Proteção aos Índios) hoje disponível 

no acervo online do Museu do Índio e da bibliografia disponível sobre os Potiguaras. 

O povo Potiguara estar localizado no Litoral Norte do Estado da Paraíba, mais 

especificamente nos municípios da Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, desempenham 

um protagonismo na constituição da população, na ocupação do território e na história 

(PALITOT, 2005). Segundo o senso de 2010252 a população indígena Potiguara contabilizava 

cerca de 25.043, sendo 18.296 que vivem em terras indígenas e 6.647 fora das terras 

indígenas. Atualmente os Potiguaras tem duas terras indígenas regularizadas253, Jacaré de 

São Domingos localizada nos municípios de Rio Tinto e Marcação com superfície de 

5.032,2431 hectares, terra indígena Potiguara localizada nos municípios de Baía da Traição, 

Rio Tinto e Marcação com superfície de 21.238,4898. Os indígenas também possuem uma 

                                                      

251
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

252
FUNAI. Distribuição Espacial da População Indígena. 2010. Disponível em: 

<http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.pdf
>. Acesso em: 19 nov. 2019. 
253

Terras que, após o decreto de homologação foram registradas em Cartório em nome da União e na 
Secretária do patrimônio da União. (Definição da FUNAI) 
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terra em situação declarada254 a Potiguara de Monte-Mor, situada nos municípios de Rio 

Tinto e Marcação com superfície de 7.530,5969 hectares.255 Logo em seguida reproduzo o 

mapa com a distribuição das terras Potiguaras no território do litoral norte paraibano. 

 
Figura 6 - Mapa das Terras Indígenas dos Potiguara.

256
 

 

 
  

                                                      
254

Terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória pelo Ministro da Justiça e estão autorizadas 
para serem demarcadas fisicamente, com a materialização dos marcos e georreferenciamento. (Definição da 
FUNAI)  
255

Dados retirados da FUNAI disponível em http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-
indigenas. <acessado 02 de dezembro de 2019> 
256

http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=915%3Apotiguara--jacare-de-
sao-domingos--potiguara-de-monte-morpb&catid=65&Itemid=571 Acesso em 02/12/2019. 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
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No contexto da organização social dos Potiguaras, os povoados que são 

considerados aldeias são aqueles que possuem um líder ou representante, geralmente 

chamado de cacique, nessa configuração não importa a quantidade de pessoas que 

habitam estes povoados (PALITOT, 2005). As aldeias Potiguaras são: Forte, Galego, Lagoa 

do Mato, Cumaru, São Francisco, Vila São Miguel, Laranjeiras, Santa Rita, Tracoeira, Bento, 

Silva, Acatubiró, essas localizadas no munícipio da Baia da Traição. Jaraguá, Silva de Belém, 

Vila Monte-Mór, essas localizadas no munícipio de Rio Tinto. Jacaré de São Domingos, 

Jacaré de César, estiva Velha, Lagoa Grande, Grupiúna, Brejinho, Tramataia, Cumurupim, 

Caieira, Nova Brasília (Ibiquara) e Três Rios, essas localizadas no município de Marcação 

(PALITOT, 2005).  

A reflexão que me proponho a fazer aqui faz parte da minha pesquisa de 

dissertação de mestrado na qual se encontra em fase inicial de pesquisa e esse artigo seria 

o início de uma reflexão que vai acabar findando em uma parte da minha dissertação. A 

pesquisa nos acervos do SPI hoje disponível no site do Museu do Índio me deu acesso a 

todos – ou uma grande parte – dos documentos do Serviço de Proteção aos Índios do posto 

Nísia Brasileira que se instalou no Forte na Baía da Traição, em um primeiro momento 

minha intenção ao pesquisar nos arquivos era entender a relação do órgão oficial do 

Estado Brasileiro em relação com a Educação Indígena, portanto meu interesse era separar 

apenas documentos que tratassem das Escolas do posto. Com o decorrer da pesquisa nos 

arquivos comecei a perceber um número grande de documentos referentes a questão da 

terra indígena, tive acesso a alguns processos de demarcação da terra indígena e de como 

a questão da identidade étnica (BARTH,1969) indígena Potiguara ser sempre colocado em 

interrogação me surgiu a oportunidade de me aprofundar na questão do território e esse 

processo de identidade.  

Portanto nesse artigo meu objetivo é analisar como alguns processos de 

demarcação do território indígena Potiguara está ligada a questão da identidade étnica 

através da recuperação da história do Potiguaras e desses processos de demarcação do 

território, começando com a chegada do Posto do SPI Nísia brasileira e depois a Fábrica de 

Tecidos de Rio Tinto dois agentes importantes na mudança da organização territorial assim 

como um contentamento das identidades seja por “proprietários” de terras ou pelos 

agentes do SPI que acreditavam na transitoriedade do índio, que deve se integrar à 

sociedade nacional (LIMA e LEITE, 1986).  
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O Serviço de Proteção aos Índios (SPI) 

É só com a proclamação da República em 1889 que se constitui uma nova disputa 

acerca dos projetos políticos para as populações indígenas (LIMA, 1985). A partir destes 

embates políticos que surgirá o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN) no ano de 1910 e a partir de 1918 ficou conhecido 

apenas como Serviço de Proteção aos Índios (SPI) – que viria a ser o órgão responsável pela 

constituição e uniformização de uma política de Estado para os povos indígenas. Seria o 

órgão responsável para resolver especialmente os conflitos existentes naquela época, por 

conta de invasão de terras indígenas (LIMA, 2011), bem como preparar os indígenas para 

serem brasileiros, trabalhadores nacionais. E para isso havia necessidade de um projeto de 

educação para todos os indígenas (LIMA, 1995). Ainda se debate qual o destino dos 

indígenas, tal qual o debate do fim do século XVIII até meados do século XIX, se questiona 

se devem ser exterminados os índios “bravos”, defendida principalmente pelos colonos ou 

civilizá-los e inclui-los na sociedade “solução em geral propugnada por estadistas e que 

supunha sua possível incorporação como mão de obra” (CUNHA, 2012, p. 57). O artigo 6° 

do Código Civil de 1916 e a lei n° 5.484/28 de 1928 que atribui ao SPITLN à função de 

tutelar257 os índios e que também vai ser responsável pelo desenvolvimento das políticas 

indigenistas. Em 1918 o órgão passa a ser denominado apenas SPI e em 1930 deixa de 

integrar o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio o órgão vai ser extinto em 1967 

quando é criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  

A ação do SPILTN era dividida em quatro fases, dependendo da situação de contato. 

A primeira fase de ação que era chamado de “pacificação” consistia na doação de bens por 

parte dos agentes do SPILTN para o que eles consideravam índios arredios ou hostis sendo 

atraídos para um território delimitado as “reservas indígenas” e visando iniciar um 

processo de sedentarização. A segunda fase consistia na “educação” “*...+ através da 

implantação de escolas” e da fixação dos indígenas num território administrado por um 

                                                      
257

 A noção de tutela ou poder tutelar é central para compreender esse tipo especifico de atuação estatal 
(LIMA, 1995), orienta as propostas e o horizonte dos agentes estatais que lidam com populações indígenas. É 
ainda hoje, em alguma medida, o pressuposto da incapacidade indígena que orienta práticas e expectativas 
daqueles que interagem com estas populações.  
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posto indígena” (TASSINARI, 2008. P 222). Na terceira fase eram desenvolvidas ações para 

a “civilização” dos índios e preparação para se tornarem “trabalhadores nacionais”. A 

quarta fase “previa a emancipação definitiva dos indígenas e sua introdução na ‘vida 

civilizatória’, segundo ideário positivista” (TASSINARI, 2008. P 222). A ação do SPI produziu 

uma nova configuração nos aldeamentos indígenas em torno dos postos de atração, postos 

de vigilância e nos postos indígenas criando uma relação de dependência das populações 

indígenas em relação ao SPI (TASSINARI, 2008). Diferentes situações foram se 

configurando, sem esquecer que mesmo pensada como uma política estatal, nem todas as 

populações indígenas tiveram terras e postos indígenas constituídos pelo Estado. Portanto, 

a educação escolar indígena é pensada como ferramenta fundamental para a “civilização” 

dos índios na política indigenista do SPILTN a escola cumpriu papel central em incentivar 

um ideário nacionalista brasileiro nos indígenas (TASSINARI, 2008) o modelo de escola 

proposto nessa época era para manutenção da tutela e preparação para o trabalho braçal. 

O SPI pautava sua ação nos ideais positivistas e evolucionistas, portanto as escolas que 

funcionavam nas aldeias seguiam esse mesmo modelo de ensino na ideia de “civilização dos 

selvagens” (TASSINARI, 2008). 

No caso Paraibano o primeiro contato do órgão oficial com as populações indígenas 

Potiguaras no litoral norte se dar em outubro de 1920, quando Alípio Bandeira258 

apresentava ao SPI o primeiro relatório sobre os índios Potiguaras. 

 

Por detrás da povoação, alastrada entre cajueiros que dão á paisagem a 
significação do seu nome indígena -Acaiutibiró- fica a lagoa Sinimbú, e, mais para 
o fundo, num planalto delicioso, dorme há quatro séculos o aldeiamentos dos 
Potyguaras, ou, como lhe chamam hoje, a villa de S.Miguel, com a sua ermida 
branca-marco solitário de uma conquista abandonada; testemunha 
enternecedora de uma esforço que para sempre acabou. Aqui e ali, ao longe da 
costa, em frente da matriz, servindo de póste para lampeão e ao norte, no 
outeiro conhecido pelo nome de “Forte”, encontram-se velho canhões de ferro e 
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 Natural de Mossoró-RN, nascido a 15 de agosto de 1873, filho de Odilon Obdolino Pinto Bandeira e de 
Vicência Amélia Pinto Bandeira. Criou-se num ambiente de admiração aos grandes movimentos cívicos. 
Entrou nas Fileiras do exército a 18 de abril de 1890, fazendo em seguida o curso da Escola Militar do Ceará. 
Em 1894, foi promovido a Segundo Tenente. Fez o curso regular em 1898. Tem o diploma de agrimensor. 
Assistiu à Revolta da Armada, na qual foi ferido em combate no Morro de São Bento. Nos campos de batalha, 
por mais uma vez, demonstrou a sua coragem e tino militar. Promoção em 1908 a Primeiro Tenente, em 1913 
a Capitão, em 1920 a Major, por merecimento, em 1925 a Tenente Coronel. Da sua fé de Ofício constaram 
relevantes serviços prestados à Pátria, na proteção aos indígenas, como um dos componentes da Comissão 
Rondon, de cujo regulamento foi elaborador. Faleceu no dia 14 de agosto de 1939  (ROSADO, 1981). 

https://meuip.co/
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de bronze, uns da Hespanha, outros da Hollanda, todos lembrando o jugo do 
estrangeiro; e, enterrados na areia, carcomidos pelo tempo, esqueletos de 
“ubás”, e destroços de jangadas falam merenceriamente dos povoadores nativos, 
os que primeiro lutaram, os que primeiro soffreram, os que nunca mais, depois 
da invasão, acharam paz na terra formosa dos antepassados.
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 Durante todo o relatório do Alípio Bandeira ele descreve a paisagem, um pouco 

da história dos Indígenas Potiguaras, de como chegaram a ocupar aquelas terras, o contato 

com o colonizador, a guerra com os Tabajaras260, descreve os lugares nos quais ele 

encontra famílias “descendentes” de Potiguaras, onde ele descreve a organização social, a 

economia da pesca e da agricultura de feijão, milho e mandioca. Alípio Bandeira descreve 

os Potiguaras 

Quatro séculos de civilização occidental passaram por esses índios. Elles são, 
portanto, no mínimo, a decima geração de aborigens aboletador conosco. 
Frequentam as villas, conhecem as cidades e têm suas moradas, como quaisquer 
outros sertanejos, á beira das estradas. Ahi recebem o mascate e o tropeiro, o 
professor e o padre me desobrigam. Confundem-se nas egrejas com as 
populações rurais e villôas. Sabem as intrigas da vizinhança e por vezes nelas 
figuram. Perderam de todo a linguagem dos antepassados, falando em vez dela o 
nosso idioma. Constroem casas como as nossas, vestem-se como nós, usam os 
nossos utensílios e a nossa medicina. Alugam-se e alugam os filhos. Compram e 
vendem, preferindo como é natural, para as suas transações, certas pessoas e 
certos logares. Tudo isto fazem e, todavia, são índios puros, índios asperes, índios 
selvagens, com a sua sociedade á parte e tão alheia á nossa quanto isto lhes é 
possível dentro da aproximação em que se encontram. A catechese religiosa não 
deixou nelles mais do que uma bestice extravagante e supersticiosa com que 
misturam suas crenças fundamentais e alguns actos culturaes do catholecismo.
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Esse documento do Alípio Bandeira enviado a chefia do Serviço de Proteção aos 

Índios no ano de 1923 marca o início da sondagem do SPI no litoral norte da Paraíba em 

relação aos índios que aqui habitavam e habitam. É na década de 1920 que os indígenas do 

povoado de São Francisco, enfrentavam algumas disputas territoriais com posseiros e 

proprietários que tinham se instalado como foreiros da Câmara Municipal de Mamanguape 

(PALITOT, 2005). É com o desdobrar de vários outras disputas em relação a perca do 

território principalmente para a família dos Lundgren – donos da Fábrica de Tecidos Rio 
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 Relatório referente aos índios remanescentes da Bahia da Trahição, a Nordeste do Estado da Parahyba. 
SID. Assinado: Alipío dt:Bandeira. (SEDOC/Museu do Índio. Microfilme 071, fotograma 1542-1556). 
260

Os Tabajaras é uma população indígena que habitam o litoral Paraibano no município de Alhandra, que se 
juntaram com os colonizadores portugueses para ajudar a fundar o que viria a ser a capitania da Paraíba, 
eram os rivais do Potiguaras. (FARIAS,2010).  
261

Relatório referente aos índios remanescentes da Bahia da Trahição, a Nordeste do Estado da Parahyba. 
SID. Assinado: Alipío dt:Bandeira. (SEDOC/Museu do Índio. Microfilme 071, fotograma 1542-1556). 
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Tinto que será abordada na sessão seguinte desse mesmo artigo – e para outros posseiros 

que os Potiguaras se viram na necessidade de recorrer a uma campanha para a instalação 

do Posto Indígena do Serviço de Proteção  aos índios (PALITOT, 2005). 

 

Figura 7 - Índios da Aldeia de São Francisco 

 

 
 
 É nesse contexto de disputas que um grupo de Indígenas de São Francisco, 

liderados por Manoel Santana foram para o Rio de Janeiro para solicitar a proteção do SPI 

“realizou-se a visita do ajudante adido do SPI, Dagoberto de Castro e Silva a Baía da 

Traição em 1923 para averiguar as condições de instalação de um posto indígena na 

região” (PALITOT, 2005, p.40). O relatório produzido por Dagoberto de Castro – disponível 

no acervo do Museu do Índio – tem a mesma natureza do relatório produzido por Alípio 

Bandeira três anos antes, Dagoberto descreve as famílias que se depara ao chegar em São 

Francisco, os coqueiros e como que os indígenas utilizam em seu dia-a-dia, descreve sua 

ida a outras aldeias de indígenas Potiguaras e a situação das famílias que lá se encontram, 

citando o nome dos membros de cada família e onde viviam, durante sua estadia. Portanto 

a visita de Dagoberto marca o primeiro movimento do SPI em atuar efetivamente junto dos 

índios do Nordeste, pois visitou os Carijós (Fulni-ô) além dos Potiguaras (PALITOT, 2005). 

Dagoberto de Castro e Silva conclui o seu relatório sobre os negando a identidade étnica 

dos Potiguaras, ele diz 
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Ethnicamente considerados, em face dos signaes externos geralmente admitidos 
pela sciencia ethnographica, os indivíduos  que ali vive, dizendo-se índios 
Potiguaras, não apresentam nos traços fisionômicos, nem na índole, nem nos 
costumes, nem no uso do idioma geralmente falado, nenhum traço de identidade 
com a legendaria tribu de que pretendem ser os continuadores e descendentes. 
Não encontrei um só desses índios, mesmo entre os mais antigos e abalisados, 
que conhecesse, siquer, uma palavra do dialecto falado outrora pelos Potyguaras 
e por outro lado nenhum desses moradores, mestiços uns, pretos outros, louros e 
olhos azues outros, nenhum encontrei que podese esclarecer-me sobre as 
delimitações precisas e necessárias de suas terras, inclusive o próprio chefe 
Manoel Sant’Anna. Este indivíduo que com desembaraço canta os pretensos 
limites, aliás em desacordo com a topografia do terreno, pouco conhecimento 
tem de logar, atrapalhando-se até nos muito caminhos que existem em todas as 
direções.
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Figura 8 - Um grupo de índios em São Miguel  

 

 
Fonte: Foto disponível no acervo do Museu do índio 

 

Portanto é nesse cenário de disputas e conflitos que o SPI passa a exercer as suas 

atividades junto aos Potiguaras, na década de 30 cria na aldeia São Francisco, um Posto 

Indígena para dar assistência aos Potiguaras. Segundo Palitot (2005) “o inspetor Antônio 

Estigarribia se esforça em promover junto ao governo do estado um acordo sobre as terras 

dos antigos aldealmentos de São Miguel e Monte-Mor, criando assim as bases para a 

implantação do campo de ação indigenista na região” (PALITOT, 2005, p.43). Portando com 

a instauração do Posto Indígena se acentua cada vez mais ataques as terras indígenas assim 
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Relatório referente as terras ocupadas pelos índios Potiguara na Bahia da Traição, 
município de Mamanguape/PB e visita aos índios Carijó. SID. Assinado: Dagoberto dt: 
Castro e Silva. (SEDOC/Museu do Índio. Microfilme 071, fotogramas 1557-1589). 
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como ao posto do SPI, que apesar do paternalismo do órgão oficial, chamando para si toda 

a responsabilidade na solução dos conflitos gerados pela posse da terra na fronteira norte 

da reserva, a ineficácia da atuação e impunidade garantida ao invasores permitiram a estes 

desafiar abertamente a autoridade do posto indígena (AMORIM, 1970). No ano de 1942, 

este posto será transferido para o Forte, vizinho à cidade de Baía da Traição, e receberá o 

nome Posto Indígena Nísia Brasileira, subordinado à 4ª. Inspetoria Regional, com sede no 

Recife (PALITOT,2005). 

Figura 9 - Cemitério abandonado em São Miguel 
 

 
 

Fonte: Foto disponível no acervo do Museu do índio 

 

Figura 10 - Igreja de São Miguel 
 

 
Fonte: Foto disponível no acervo do Museu do índio 

 
A Companhia de Tecidos Rio Tinto: a questão da terra e a reconstrução identitária 
Potiguara 

 
Nesse segundo ponto pretendo analisar como a chegada da Companhia de Tecidos 

Rio Tinto aumenta ainda mais os conflitos no território indígena Potiguara, se tornando um 
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agente importante para entender como foram se configurando esses conflitos e as novas 

dinâmicas que foram se instaurando na cidade e com a população indígena Potiguara e por 

fim, como cada fez mais a questão da identidade étnica dos Potiguaras vão ser 

questionadas sempre nos processos de demarcação de terras.  

A Fábrica de Tecidos Paulista, fundada nas proximidades de Recife por Herman 

Lundgren, resolveu expandir seus negócios e no ano de 1918 decide levar para 

Mamanguape a 52 km de João Pessoa a Companhia de Tecidos Rio Tinto. Em 15 de 

fevereiro de 1918 eram tomadas as primeiras providências em relação a posse efetiva das 

terras, Apolônio Gomes de Arruda, nomeado administrador do engenho Rio Tinto, com 

mão-de-obra local se inicia a drenagem e canalização das águas de uma lagoa para os rios 

Mamanguape e Preguiça, a derrubada do mato e a abertura dos primeiros caminhos. Em 

1919 com o termino das construções incluindo os edifícios da fábrica e casas para 

administradores e operários. A Companhia de Tecidos Rio Tinto começou a funcionar no 

final do ano de 1924 e pouco depois, Rio Tinto foi elevada a distrito de Mamanguape e em 

1956 tornou-se município (AMORIM, 1976).  Diante disso, a instalação da empresa 

repercutiu de duas formas sobre os indígenas, a primeira foi que a companhia tomou para 

si a posse de parte significativa do território indígena e paralelamente estabeleceu relações 

de trabalho com os Potiguaras (AMORIM, 1976).  

As informações contidas no ofício nº 17, datado do Posto Indígena  em 1° de junho 

de 1940, e enviado ao diretor do Serviço de Proteção aos Índios pelo então encarregado do 

postos, Vicente Ferreira Viana, o aldeamento de Monte-Mor, contiguo à reserva, foi em 

1868 parcialmente dividido em lotes; os respectivos títulos foram entregues ao índios, 

estabelecendo-se a maior parte deles no aldeamento da vila da Preguiça. Um certo 

comendador Campêlo residente em Mamanguape, conseguiu, não se sabe ao certo em que 

época, apodera-se de cerca de 30 desses títulos. Para tanto, mandava perseguir e prender 

os indígenas por motivos fúteis, visitando-os depois de encarcerados e oferecendo a 

liberdade em troca de títulos de terra. Mais tarde, quando a Companhia de Tecidos andava 

em busca de terrenos para instalar a fábrica, esses títulos foram vendidos aos Lundgren. No 

final de 1939 a empresa logrou expulsar da antiga vila da Preguiça as últimas famílias 

indígenas ali residentes (AMORIM,1976) fato denunciado pelo posto indígena através do 

ofício nº 26, de 7 de agosto daquele anos, enviado ao Inspetor Regional do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio em João Pessoa: “Comunico-vos que compareceram à sede 
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deste posto, nesta data, os índios abaixo mencionados do aldeamento de Montemor, que 

vieram queixar-se e solicitar providências para a coação de que estão sendo vítimas por 

parte da Companhia Fábrica de Tecidos de Rio Tinto, que ameaça expulsa-los de seu 

aldeamento, como o fez já a alguns mais tímidos”. 

 

Figura 11 - Vista área da Companhia de Tecidos Rio Tinto.
263

 
 

 
 

Obtidos as terras que delimitavam com a reserva, a empresa têxtil lançou-se sobre 

o território indígena Potiguara. A impunidade lhe era assegurada pelo enorme prestígio 

advindo do seu poderio econômico. Assim é que pelo sul e pelo oeste da reserva a 

Companhia, seguindo o mesmo método utilizados pelos posseiros do rio Camaratuba, por 

vezes revestiu os marcos de limites com cimento, buscando disfarçar as suas 

características; outras, preferiu arrancá-los do solo e transferi-los centenas de metros 

reserva adentro, ou simplesmente, destruí-los. Segundo o Posto Indígena, ela ocupa cerca 

de 80 km² do território da antiga sesmaria, terras de taboleiro e matas, repletas de 
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 Foto disponível em < http://trilhasdospotiguaras.com.br/pt-br/historia/os-invasores-do-seculo-xx/> 
acessado no dia 03 de dezembro de 2019. 

http://trilhasdospotiguaras.com.br/pt-br/historia/os-invasores-do-seculo-xx/
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madeiras valiosas. Nessas terras não foram feitas construções ou plantio de árvores 

frutíferas. Alguns indivíduos ali trabalham em pequenas lavouras, pagando arrendamento à 

Companhia e vigias armados permanentemente impediam a entrada de pessoas estranhas 

(AMORIM, 1976). Entre os Potiguaras a companhia de tecidos recrutou parte considerável 

da mão-de-obra não qualificada que empregou na construção de roçados, e na abertura e 

conservação de estradas e caminho. Uma outra tarefa, também de relevante importância, 

era confiada aos indígenas: o corte de madeira nas grandes reservas florestais da área.   

 
Identidade e território: Os processos de demarcação das terras dos Potiguaras 

Portanto, nesse último ponto pretendo mostrar como desde sempre os Potiguaras 

lutaram com a questão da demarcação territorial e como essa questão sempre aparece 

junto a identidade étnica Potiguara. A identificação como Potiguara era certamente 

influenciada de forma negativa não só pelos preconceitos como pela crença generalizada 

de que não se tratavam mais de índios, mas sim de caboclos (AZEVEDO,1986). Se tratando 

de um silenciamento dessa identidade étnica e se acionando outras – como a de caboclo – 

para fugir dessa perseguição, e como a luta pela demarcação do território o que vai existir 

é uma reconstrução dessa identidade. A questão da identidade étnica está intimamente 

ligada com a terra indígena, sua definição gerando a necessidade de demarcar diferenças, 

já que é garantida a exclusividade de ocupação indígena no seu interior, essa medida 

visaria proteger as populações indígenas, que em muitas ocasiões acabam perdendo o 

controle efetivo sobre suas terras.  

É desde a chegada do SPI que os Potiguaras lutam pela permanência nas suas 

terras, essas sendo invadidas constantemente e ocupadas por não-índios. Durante a 

década de 70, pressionados pela expansão da agroindústria canavieira sobre as suas terras 

de ocupação tradicional e observando a inação da Funai em garantir os seus direitos sobre 

esse território, as famílias Potiguara perceberam que, caso não agissem logo, poderiam 

perder completamente o controle sobre os espaços necessários à sua vida coletiva. 

Contando com poucos apoios no início, os Potiguara deflagraram um movimento firme de 

recomposição do território havendo uma grande intensificação desse processo por parte 

dos Potiguaras até terem suas terras demarcadas na década de 80 (AZEVEDO, 1986) e nos 

anos 2000. Assim como nesse processo de conflitos e lutas até seu fechamento no final da 

década de 80 a Companhia de Tecidos Rio Tinto lutou contra a demarcação e sempre 
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acionando que os Potiguaras não eram índios “trata-se de uma espécie de gente 

preguiçosa, viciada ao uso de álcool e pegar no alheio” (AZEVEDO, 1986, p.83). Na 

dissertação da Ana Lucia Lobato de Azevedo intitulada A Terra Somo Nossa: Uma análise de 

processos políticos na construção da terra Potiguara, a autora mostra todo o processo de 

demarcação das terras Potiguaras nos anos 80 e dos atores do Estado envolvidos e de 

como os não-índios reivindicavam as terras pertencentes aos indígenas.  

Distintos processos estavam ocorrendo e contribuindo para a fragmentação das 

terras indígenas, podendo ocasionar a desorganização da vida comunitária indígena, e 

desse modo, a luta pela reconquista da terra, também tem sido a luta pela continuidade da 

existência do grupo enquanto tal. Ao mesmo tempo em que caminhou a reivindicação 

territorial dos Potiguara, também caminharam os processos de reorganização da vida 

comunitária e cultural, reconfigurando os modos de ser indígena até então existentes 

(PALITOT, 2005). 

 
Conclusão 

Essa discussão não se encerra aqui, visto a dimensão do debate e agentes 

envolvidos, reflito em alguma medida sobre as questões colocadas, que de alguma maneira 

situam parte da minha trajetória da minha pesquisa de dissertação de mestrado na qual se 

iniciou esse ano. O que tentei aqui foi analisar como agentes do Estado, no caso o SPI, 

lidaram com os conflitos territoriais desde sua chegada aqui nos anos 30 e como a chegada 

da Companhia de Tecido de Rio Tinto como um forte agente na luta pela demarcação das 

terras indígenas Potiguaras e o quanto a identidade étnica era colocado em xeque por 

esses agentes. Desta trajetória de lutas, de aprofundamento de conhecimento, mas 

também de demandas e tentativas de construção no nível governamental, a demarcação 

do território e a reconstrução da identidade étnica acaba se constituindo como ponto 

central no cotidiano e nas políticas indígenas. Deste cenário se construindo e a tentativa de 

compreendê-lo que se construiu este meu primeiro esforço de pesquisa e síntese, este 

mesmo que me faz perceber a importância de melhor conhecer cotidianamente e que se 

constituirá em meu próximo passo, do entendimento antropológico do cotidiano dos 

Potiguaras dilemas, processos e questões. 
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EMANUELA SOUSA E A CONSTRUÇÃO DO  MOVIMENTO INDÍGENA NO BAIXO TAPAJÓS 
 

Bruna Josefa de Oliveira Vaz264 
 

Resumo 
Este artigo busca compreender a trajetória de vida de Emanuela Sousa, uma das agentes pioneiras do Grupo 
Consciência Indígena. Esse trabalho de volta as raízes é um meio pelo qual procurou-se compreender através 
das narrativas e memórias, o processo de construção e desenvolvimento do Movimento Indígena no baixo 
Tapajós. Essas narrativas são ferramentas privilegiadas que constituem esse mosaico que é o Movimento 
Indígena. O passado, portanto, é um processo em disputa, cuja reconstrução passa pela memória e pela 
identidade. 
 
Palavras-chave: História de vida; Movimento Indígena; Etnogênese. 

 

Introdução 

A região do baixo rio Tapajós, que abrange os Municípios de Santarém, Belterra e 

Aveiro, experimenta um novo momento político e social desde o final do século XX. A partir 

da década de 1990 parte das comunidades rurais, denominadas pela literatura de 

“caboclas”, passou a reivindicar sua identidade indígena, assumindo-se como sujeitos 

pertencentes a grupos étnicos específicos, buscando, assim, a garantia de direitos, 

principalmente, o direito à Terra Indígena (IORIS, 2014; VAZ FILHO, 2010). Este processo 

em curso, denominado nas Ciências Sociais de emergência étnica ou etnogênese 

(BARTOLOMÉ, 2006; BELTRÃO, 2015), envolve a tomada de consciência ou a assunção de 

identidades historicamente negadas. 

 No baixo Tapajós este processo envolveu outros agentes, principalmente ligados à 

Igreja Católica. O Grupo Consciência Indígena (GCI), criado em 1997, foi uma organização 

fundamental para retomada desse processo.  Além do surgimento do GCI, outro 

acontecimento crucial para a emergência étnica indígena no baixo rio Tapajós foi o 

falecimento de Laurelino Cruz, líder espiritual da comunidade de Takuara e pajé265 muito 
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 Indígena Maytapu, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do 
Pará PPGA-UFPA. 
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 Segundo VAZ FILHO (2016, p. 16-17) “A palavra “pajé foi documentada entre os Tupinambá do litoral do 
Brasil desde o século XVI, e era usada para descrever os líderes e especialistas chamados pelos cronistas de 
“feiticeiros”. No século XVIII, os indígenas na Amazônia, inclusive no baixo rio Tapajós, se referiram aos seus 
“médicos” ou “mezinheiros” como pajés também. É provável que a palavra tenha sido formada a partir da 
raiz pa-y, profeta ou adivinho (BOTELHO, COSTA, 2006). Atualmente no baixo Amazonas é usada para se 
referir à pessoa que é reconhecida como tendo poderes sobrenaturais para curar, por meio dos encantados e 
de remédios feitos como produtos da floresta. Os pajés podem também dizer se o paciente tem cura ou não”.  
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respeitado em toda a região, que se autodeclarava índio numa época em que os moradores 

rejeitavam tal identidade (IORIS, 2014; VAZ FILHO, 2010). 

 

Algo a se destacar no baixo rio Tapajós nas duas últimas décadas é a grande 
valorização dos pajés e da cosmovisão centrada na existência dos encantados. 
Essa mudança está associada à emergência étnica indígena, iniciada nos anos 
1990, e ao discurso de que essa crença constitui parte da cultura desses povos 
indígenas na região. De fato, a persistência dessas crenças e de seus agentes, 
após séculos de condenação e perseguição por parte da Igreja e do Estado, 
demonstra importância cultural para esses indígenas. (VAZ FILHO, 2016, p. 37). 

 

 A morte do líder Laurelino Cruz gerou grande comoção entre os moradores de 

Takuara e comunidades vizinhas. Os moradores de Takuara, abalados pela perda do seu 

pajé e refletindo profundamente sobre seus ensinamentos, decidiram se assumir 

indígenas, já que o próprio ancião fazia questão de destacar essa identidade. E, assim, em 

1998, procuraram a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para informar que eram índios e 

que estavam reivindicando a demarcação do seu território como Terra Indígena. 

De acordo com Ioris (2014) as motivações que ocasionaram o surgimento indígena 

estão relacionadas com a forte presença de pajés em Takuara, o xamanismo representava 

a base do sistema de crença da comunidade assim como sua organização sociopolítica, a 

realização de rituais foi muito presente logo após o reconhecimento indígena, “os rituais 

que começaram a ser realizados não visavam apenas grandes audiências, mas também a 

unidade interior das próprias comunidades” (IORIS, 2014, p. 259), que faziam parte de um 

apelo aos encantados.266  

A iniciativa de Takuara logo influenciou outras comunidades ribeirinhas a seguir a 

mesma direção. O GCI mudou sua dinâmica de atuação e se juntou aos moradores de 

Takuara na luta pelo reconhecimento indígena.  O movimento indígena surge das 

motivações das próprias comunidades que começaram ressignificar suas tradições culturais 

indígenas e a reorganizar suas formas de organização política e cultural (IORIS, 2014) 

Nesse contexto, emergem novas redes de sociabilidade, reorganização coletiva e 

territorial como a criação da Resex Tapajós-Arapiuns em 1998. De acordo com Vaz filho 

                                                      
266

 “Encantados são, principalmente, os bichos do fundo das águas e lugares próximos, mas bichos que moram 
em uma serra, igarapé ou ponte de pedras no meio da floresta também podem ser considerados encantados. 
Aparentemente, encantados são aqueles seres que vivem em dimensões inferiores à superfície da terra e das 
águas, e que se manifestam através dos curadores.” (VAZ FILHO, 2010, p.183) 
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(2010, p.34) a criação da Resex “significou uma grande conquista, pois as empresas 

madeireiras e as pequenas mineradoras foram colocadas para fora da área, e as 

associações de moradores da área começaram a assumir parte da Reserva.”  

Vale ressaltar que a Comunidade de Takuara, inserida na Floresta Nacional (FLONA) 

do Tapajós, enfrentava sérios problemas fundiários. “Desde sua criação pelo Governo 

Militar em 1974, a Flona enfrentou resistência dos moradores, que se recusaram a 

desocupar a área, como ordenava a legislação da época sobre as Unidades de Conservação 

(UCs)” (VAZ FILHO, 2010, p.  41).  

 

O longo histórico de ocupação das 18 comunidades [comunidades que tiveram 
seus territórios sobrepostos pelos limites da Flona Tapajós] nos territórios que 
habitavam foi direta e prontamente ameaçado pela criação e implantação da 
Flona Tapajós, em decorrência da legislação que então vigorava em relação às 
Florestas Nacionais, a qual não permitia residentes permanentes no interior das 
áreas daquelas reservas. Assim, quando se iniciou, a implantação e regularização 
da Flona Tapajós, os órgãos do governo federal responsáveis pela sua execução 
começaram a desenvolver ações para desapropriar e deslocar estas comunidades 
de suas terras. Alegando direitos territoriais, a maioria das pessoas daquelas 
comunidades se recusou a aceitar as medidas de desapropriação, e empreendeu 
forte resistência, o que acabou gerando uma sucessão de disputas e conflitos 
entre elas e administração da reserva.  (IORIS, 2014, p. 22-23) 

 

 

Verifica-se a mobilização e resistência desses povos desafiando a decisão 

governamental, buscando a continuidade de seus modos vidas e sobrevivência naquelas 

terras. A mobilização social e política a partir de 1990 dá-se pela retomada da consciência 

indígena, mas também e principalmente por ser um território em disputa. A criação da 

Reserva Extrativista (RESEX) Tapajós-Arapiuns é reflexo dessas disputas, uma vez que a 

região estava sendo invadida e explorada pelas grandes madeireiras e a população da 

região perdendo suas terras.  

Desde que Takuara se reivindicou indígena, produziu em outras comunidades o 

sentimento de pertencimento e consciência indígena. Em 2000, somava-se à Takuara 11 

comunidades da região. Diante da prosperidade em que as comunidades se 

autoafirmavam, surgiu a necessidade de criação de uma organização que pudesse 

representar-lhes formalmente coordenando as atividades e tivesse apoio jurídico. 

O entusiasmo que contagiou a região, no começo, logo se fez acompanhar da 
necessidade de organizar as comunidades que estavam se identificando como 
indígenas. Os líderes que voltaram da Bahia trouxeram a ideia de criar um 
“conselho indígena”, e assim foi criado, em maio de 2000, o Conselho Indígena 
dos rios Tapajós e Arapiuns (CITA), cujos líderes passaram a estabelecer 
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comunicação com outras organizações indígenas e indigenistas em Belém, 
Manaus e Brasília. Os indígenas do baixo Tapajós já estavam reconhecidos pelo 
chamado movimento indígena e pelas entidades indigenistas. (VAZ FILHO, 2010, 
P. 38) 

 

Diante desse fato, CITA e GCI juntaram-se para organizar e articular atividades de 

formação, promovendo ações que davam visibilidade política para o recente movimento 

indígena no baixo Tapajós. Ao passo que o Movimento Indígena ficava cada vez mais 

expressivo reivindicando a demarcação da Terra Indígena, outros problemas foram sendo 

desencadeados. Entremeava nesse contexto a disputa interna identitária e territorial. 

Foram defendidas múltiplas estratégias na área de Resex e Flona em razão da reivindicação 

da T.I.  

Os grandes Encontros dos Povos Indígenas dos rios Tapajós e Arapiuns realizados 

entre 1999 a 2004, além de constituírem espaços de formação e discussão sobre o que é 

ser indígena, tirar dúvidas do que isso na prática implicava, eram espaços importante de 

construção e mobilização para reclamar direitos. Ao longo dos anos as comunidades 

passaram a demandar e requerer direitos, principalmente, o direito a demarcação da Terra 

Indígena. 

Nesse processo, entidades e órgãos foram fundamentais no apoio político para o 

fortalecimento do movimento indígena, como o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), 

a Associação Tapajoara da Resex, o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de 

Santarém (STTR), líderes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis (IBAMA), Ministério Público Federal (MPF) entre outros. Mas a partir do 

momento que os interesses começaram a conflitar, houve o que Florêncio Vaz (2010) 

denominou de o “grande racha”. 

O que se configura nessas relações é um conflito de interesses. Isso é evidente no 

“nascimento” do Movimento Indígena. No início, entidades e órgãos citados anteriormente 

estavam no apoio e mobilização da autoafirmação indígena das comunidades.  A partir do 

momento que os interesses dessas organizações são ameaçados há uma grande 

reviravolta, e passam a fazer uma frente opositora a reivindicação do movimento indígena. 

Evidentemente que o que estava em jogo era o controle pelas bases territoriais.  

Contrastando aqueles conflitos iniciais contra o Movimento indígena, percebe-se 

que a ofensiva é continuamente marcada por intensos conflitos territoriais e identitários. 
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Atualmente no baixo Tapajós, de uma pioneira aldeia Takuara, existem aproximadamente 

70 aldeias e uma população de 8 mil pessoas que se identificam como indígenas. Além do 

GCI, que continua com seu trabalho de animar as aldeias indígenas, o CITA lidera e 

representa as aldeias e todo o chamado Movimento Indígena267. 

 

Grupo de Consciência Indígena 

O processo de reorganização política e social dos grupos indígenas do baixo Tapajós 

envolveu inúmeros atores sociais. Além dos povos indígenas e populações tradicionais, 

houve outros agentes externos e entidades engajadas na valorização da cultura, no 

(re)conhecimento da história, bem como, na mobilização pelos direitos dos povos dessa 

região. 

Parece bem claro que a primeira instituição que deu todo o apoio ao nascente 
movimento indígena foi a Igreja Católica, através de seu setor mais identificado 
com a intervenção transformadora na sociedade, de que são exemplos as 
Pastorais Sociais, os religiosos e o CIMI. O GCI é, em parte, ligado à Igreja, mas, 
por outro lado, representa um grupo de nativos com alta capacitação intelectual 
que faz sua intervenção com certa autonomia. Outro grupo de atuação 
importante, dento do campo estatal, foi uma parte do quadro da FUNAI e o MPF. 
(VAZ FILHO, 2010, p.308) 

 

Entende-se que motivados pelo que pregava a Teologia da Libertação268, e diante 

do contexto social à época, alguns líderes da Igreja envolveram-se na luta pela valorização 

de saberes tradicionais e reconhecimento da identidade indígena. Como mencionado 

acima, o GCI é em parte ligado à Igreja, isso se deve ao fato também que muitos agentes da 

Igreja serem nativos dessa região.  

É importante frisar as circunstâncias que propiciaram o surgimento do GCI. O seu 

principal membro idealizador foi Florêncio Almeida Vaz Filho, indígena Maytapu, frei 

                                                      

267
 Segundo o Caderno a Nova Cartografia (2014, p. 3) “São doze os povos indígenas que, desde a 

década de 1990 passaram a se mobilizar e reivindicam seus direitos diante do governo. A saber: Tapajó, 

Tupaiú, Tupinambá, Arapium, Borari, Maytapu, Munduruku, Cara Preta, Apiaká, Cumaruara, Arara Vermelha 

e Jaraqui.” Mas o CITA afirma representar 13 povos, por incluir o povo Tapuia, sobre o qual não existem ainda 

estudos disponíveis. 

268
 “A teologia que surgiu a partir dos anos 1960 na América Latina caracteriza-se por ser uma 

reflexão crítica, que submete a realidade histórica às exigências bíblicas de justiça e solidariedade.” 
(CAVALCANTI, Tereza. Teologia da Libertação: “Fé ou Política?”. In: CREAtividade: Revista de cultura religiosa. 
Rio de Janeiro: PUC, 2015). 
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franciscano, pesquisador e professor universitário. Essas características são fundamentais 

para compreender a conjuntura inicial desse movimento. 

 

Até o início de 1998, jovens estudantes eram a maioria dos ativistas do GCI [...]. 
Mas os membros do grupo continuavam sendo, na sua totalidade, estudantes e 
professores, todos ligados à Igreja Católica. [...] Era um grupo bem informado e 
politizado. (VAZ FILHO, 2010, p 313) 

 

Desde o início dos anos 1990, o Grupo de Reflexão de Religiosos Negros e Indígenas 

(GRENI), formado por seminaristas e religiosos da Igreja Católica, reunia para fazer 

reflexões e buscar entendimentos sobre a história e as identidades afro e indígena. O GCI 

foi criado por parte dos membros do GRENI em Santarém. Segundo Vaz Filho (2010, p. 

309), com a criação do GCI “o objetivo era compor um grupo que se voltasse, 

especificamente, aos indígenas, sua história, cultura e identidade.” 

O passo inicial do GCI consistia em fazer formação entre seus agentes, as reuniões 

eram feitas aos sábados, nas casas de seus integrantes e baseavam-se em momentos de 

espiritualidade. As práticas dos rituais em volta da fogueira simbolizavam um momento 

místico de conexão com os seus ancestrais.  

 
A gente fazia muito ritual nas praias, fazíamos encontros. Em Ponta de Pedras 
uma vez nós fomos fazer um ritual lá na praia. Onde tinha oportunidade, a gente 
sempre estava indo e fazia ritual, pra gente era sempre assim na lua cheia. Tinha 
sempre uma fogueira, e sempre era assim. Fizemos ritual também no Eixo Forte, 
que na época também tinha um rapaz, o Adilson, que participava com a gente, 
ele conhecia o pessoal do Irurama, ele era do Iruruma. A gente ia pra uma casa lá, 
passava a noite, fazia ritual, e voltava no outro dia. Então assim, o forte naquele 
período era a espiritualidade. A gente se reunia muito para fazer esse momento 
de mística. (Veraneize dos Anjos, entrevista em 21 de março de 2019). 

 

De acordo com a fala de Veraneize dos Anjos, que é agente do GCI desde o 

princípio, a valorização espiritual e cultural, característica importante que subsidiava o 

grupo, foi um componente considerável para fazer com que seus agentes pudessem refletir 

sobre si, valorizando seus antepassados, incidindo para que sua identidade indígena fosse 

assumida e reafirmada. 

 

Nas reuniões e celebrações do GCI, destacavam-se as figuras dos antepassados, 
dos espíritos da natureza e da Mãe Terra. Os membros dançavam em volta da 
fogueira, enquanto entoavam cânticos de origem indígena ou expressavam essa 
relação. Os participantes, que haviam nascido em comunidades ribeirinhas, ao 
buscarem sua origem indígena, eram levados a recuperar a sua história familiar e 
relembrar seus mitos também, enquanto bebiam o tarubá. Os cânticos indígenas 
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usados nos rituais compunham, de modo geral, os repertórios de outros povos e 
regiões ou eram adaptações feitas de outras músicas indígenas. Aos poucos, os 
membros deixaram de se dizer apenas “descendente dos índios” para se assumir 
como indígenas. (VAZ FILHO, 2010, p. 311) 

 

As atividades do GCI junto às comunidades foram mais intensas logo após Takuara 

se assumir indígena. Nas comunidades o termo índio era fortemente associado a algo do 

passado, atrasado e impuro como se tivesse deixado de existir há muito tempo.  

 

Não obstante, muitos dos costumes denunciarem origem indígena, aquelas 
pessoas não admitiam que fossem indígenas, pois na sua visão, índios eram 
aqueles que moravam no meio da selva e andavam nus. Tampouco gostavam de 
ser de ser chamados de caboclos, que eram matutos ou incultos. Elas tinham um 
profundo sentimento de baixa autoestima, e muita vergonha dos seus costumes. 
(VAZ FILHO, 2010, P. 31) 

 

Essa imagem de índio trata-se de esforços para dissipar uma identidade carregada 

de ancestralidade e direitos. Se por um lado, para esta população ser índio esteve por 

muito tempo tomado de significados ruins, por outro, ressignificar esse termo expressou 

um avanço para aceitação da identidade indígena. 

O GCI teve papel relevante nesta tarefa, desde sua criação os objetivos consistiam 

em erguer a autoestima dos indígenas, isso se fazia valorizando seu modo de vida, 

baseando-se na ancestralidade e espiritualidade. Além de desmistificar a imagem 

vulgarizada do que era ser índio: morar numa oca, no meio do mato, andar nu e comer cru. 

Como uma raiz fincada no fundo na terra, a identidade indígena resistiu por muitos 

séculos de negação, seja por uma motivação estratégica de sobrevivência, seja pela 

estigmatização do termo. Mas, as práticas culturais, a culinária, as crenças nos encantados 

e seus costumes evidenciavam o pertencimento étnico. E os esforços do GCI tinham como 

objetivo a valorização dessas práticas culturais. 

 

EMANUELA SOUSA 

Maria Emanuela Francisca de Sousa, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1934, filha de 

Inácio Francisco de Sousa e Ana Lopez. É natural de Suruacá, comunidade localizada à 

margem esquerda do rio Tapajós, no Município de Santarém/PA, comunidade que não se 

identifica indígena e integra a Reserva Extrativista (RESEX) Tapajós-Arapiuns.  
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Tal como dezenas de outras comunidades próximas, sofre influência considerável de duas 
organizações, que, dentre outras, com particular empenho, atuam nessa área: a Igreja 
Católica, que, por meio da ordem dos Franciscanos e do Movimento de Educação de Base 
(MEB), desenvolve, há 50 anos, importante ação evangelizadora e o Projeto Saúde Alegria 
(PSA), uma Organização Não-governamental (ONG), que, há 25 anos , desenvolve ações de 
saúde pública e de organização social visando o desenvolvimento sustentável e o 
empoderamentto político dos ribeirinhos. (CASTRO e CORDEIRO, 2015, p. 90) 

 

Isso demonstra, por exemplo, a inserção, influência e o papel que a Igreja 

representa no percurso da juventude nessas comunidades.  Emanuela, na juventude, 

entrou para a Congregação das Irmãs do Preciosíssimo Sangue, na cidade de Manaus (AM), 

e permaneceu nesta congregação durante décadas, quando desenvolveu trabalhos com 

populações social e economicamente menos favorecidas. Um dos motivos que a levou a 

sair de Suruacá e entrar no convento foi a sua vontade de ajudar as comunidades locais, 

isso se deu logo após iniciar suas visitas pelas comunidades na companhia de seu irmão 

Isaías em um projeto missionário da Igreja.  

  

Eu tinha que procurar outras coisas que fossem mais interessantes, que ocupasse 
mais o meu tempo, aí eu fui para o convento, e o choque grande que eu tive 
antes de ir para o convento foi uma festa no Arapiuns, São Pedro. O Isaías, meu 
irmão, ele na época já fazia as folhas de canto, na missa, nas celebrações, usava 
as folhas de canto, cantava olhando as letras dos cantos. Me levou para o 
Arapiuns, em São Pedro, para cantar a celebração lá, quando eu fui distribuindo, 
ninguém pegou a folha. Aí eu perguntei “por que ninguém quis pegar a folha?” 
Nem jovem, nem criança, nem adulto não pegaram a folha para cantar. “Não 
sabem lê, ninguém sabe lê.” Aquilo foi um choque pra mim, porque aqui no 
Suruacá todos nós já sabíamos ler, criança e jovens, todos, todos já sabiam ler. 
Quando voltei de lá, falei com o padre que visitava lá, visitava todo o Tapajós e 
Arapiuns. Eu falei pra ele do choque que eu tive, se eu posso ajudar, como? 
(Emanuela Sousa, entrevista em 8 de dezembro de 2018) 

 

Apesar de querer ajudar na alfabetização e isso foi o que a motivou a desenvolver 

seus trabalhos, Emanuela, em seus relatos, compreende que o trabalho formal como 

professora nunca a atraiu, estava em busca de uma forma de ajudar estando com o povo e 

fazendo seu trabalho para o povo: “eu não tenho dom pra ser professora, eu não gosto de 

ser professora não. Eu gosto de estar com o povo, conversar, e não de ficar presa a uma 

aula, ou presa a um salário”. (Emanuela Sousa, entrevista em 8 de dezembro de 2018) 

Nos anos 1990 Emanuela Sousa tomou conhecimento da existência do GRENI, e 

começou a participar de atividades. Atribui a pessoa do frei Florêncio Vaz uma importante 

influência para seu retorno à Santarém. Como agente do GCI, começou a desenvolver 

atividades junto às comunidades auto identificadas indígenas nos rios Tapajós e Arapiuns. 
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Através de visitas regulares realizava reuniões e estudos sobre a história, cultura e 

enfatizava também os direitos dos povos indígenas. 

 

O Florêncio me procurou lá em Manaus, ele ouviu falar sobre minha pessoa e foi 
lá me conhecer, conversar, dizer o trabalho, as dificuldades aqui do Tapajós, se eu 
poderia voltar aqui, para ajudar, especialmente na saúde, muito carente. A 
pessoa que não se assume é uma pessoa que não vive bem, é uma pessoa 
doente. Ela não sabe se é indígena ou se é branca, ou se ela é uma cabocla. Não 
tem uma segurança de raça, de dizer “eu sou uma Kumaruara, e acabou-se!” eu 
tenho essa consciência, não sou branca, não sou portuguesa, eu sou Kumaruara, 
eu sou filha daqui eu vivo aqui. Isso dá uma segurança muito grande pros povos, 
ter uma identidade étnica. Tinha muita gente por aqui que não tinha, queria ser 
branca, mas cadê seu grupo étnico? Mas também é uma doença que eles 
implantam pra pessoa ficar voando, sem saber o rumo certo para onde ir. 
(Emanuela Sousa, entrevista em 8 dezembro de 2018) 

 

 Seus esforços orientaram-se em erguer a autoestima de sujeitos que se sentiam 

envergonhados, pois não gostavam de ser classificados como índios por entenderem que 

essa classificação estaria associada a uma ideia de grupo inferiorizado e atrasado “tinham 

vergonha de ser nativo, de serem índios, porque chamavam de índio. Era gente que não 

sabia com eles eram tratados, como exemplo, chamavam de bugre, mas bugre era 

tratamento de gente que não sabe nada, é gente bicho que não sabe de nada.” 

 

Na história nossa, a que não está contada nos livros da escola, esse movimento 
do branqueamento, que teve o descimento, teve tantos outros movimentos de 
extermínio, para nos exterminar nós nativos brasileiros. Por que exterminar os 
nativos brasileiros? Porque o nativo brasileiro é dono da terra, durante ter o dono 
da terra, os invasores não vão poder tomar essa terra de mão beijada. Por isso 
veio os vários movimentos de extermínio. O branqueamento é fazer do nativo ele 
querer ser branco. Querer ser branco e rejeitar o nativo como o feio, o 
preguiçoso, o preto, o falso, o traidor. Mas pouco a pouco estou falando desse 
branqueamento, que é a morte étnica e cultural, morte que mata a gente dentro, 
as pessoas continuam vivas, sendo escravas. (Relato retirado do documentário 
Terra dos Encantados, 2015) 

 

 

Irmã Emanuela concebe essa ideologia do branqueamento como um grande 

elemento de inculcação para o esquecimento das raízes indígenas. Ela é categórica ao dizer 

que se passaram 500 anos de opressão, precisará de mais 500 anos para libertação. Ser 

chamado de índio era uma ofensa, pois o termo índio carregava um forte estigma de 

inferioridade, atrasados e muito aquém da civilização. “Índio, não se dizia indígena, era 
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índio mesmo. [O termo índio] Não era bom, era um apelido pejorativo. Era uma 

desvalorização chamar índio pro povo do Tapajós.” 

Quando questionada sobre seus trabalhos nas comunidades, fala saudosamente 

sobre suas andanças nas comunidades e como desenvolvia seu trabalho.  Atribui ao GCI um 

dos movimentos que permitiu a projeção do Movimento Indígena no Baixo Tapajós. Diz 

que foi um grande caminho para que as comunidades pudessem se reconhecer como 

indígenas. 

Esse trabalho é político. Eu estou quase dobrando a ponta da boa esperança. 
Vocês têm a responsabilidade de resgatar toda essa região nossa que foi tomada. 
Não entregar. O pessoal sente medo. Olha, eles estão tomando força, eles estão 
se reconhecendo. Esse lugar tem dono. O movimento tem que ter esses 
conhecimentos, saber quem é que está lá, por que está lá, com a licença de 
quem, por que esse órgão deu essa licença? A gente não está mais à toa por aí, 
não. Tem que ser político, libertador. Educar seus filhos pra isso, entrar na luta, 
não se acomodar com pouca coisa, com promessas. As promessas, os deveres 
têm que brotar das organizações nossas nas comunidades. O que está nos 
faltando? Qual é o caminho que devemos tomar? Tem comunidades que são 
muito resistentes, mas isso não é culpa delas. O pecado está lá atrás. Suruacá foi 
muito oprimido e por isso faz resistência, tem medo de retomar. Mas esse medo 
vai passar, não sei quando, mas vai! (Emanuela Sousa, entrevista para o GCI, em 
2016). 

 

Vale ressaltar que a Irmã Emanuela Sousa dedicou sua vida e seus trabalhos para 

ajudar na conscientização da identidade indígena, já era uma pessoa idosa, percorria as 

comunidades andando pela praia, de canoa ou barco. Logo mais à frente voltarei a esse 

ponto para destacar as consequências que lhe afetaram ao desenvolver isso que ela encara 

como uma “missão de Deus”. 

Um outro aspecto nessa conscientização foi a valorização da língua, um ponto 

crucial para demonstrar que o modo como as pessoas falam, as palavras que são ditas para 

se referir às arvores, aos peixes, aos animais entre outras são expressões nativas. Emanuela 

diz que o Nheengatu está presente no nosso dia-a-dia. 

 

Porque a gente fala em nheengatu, mas não sabe o que está falando. Todo nome 
de peixe, das árvores, tudo em nheengatu.  O Uxi, o Piquiá. E hoje, os invasores 
nem tem como mudar, porque não tem mesmo, eles não sabem. Mas nós 
falamos, o nome de peixe, de tudo em nheengatu, jaraqui, tambaqui, traíra, tudo 
em nheengatu. Praia, nome no rio, mapiri, Suruacá (...) (Emanuela Sousa, 
entrevista em 8 de dezembro de 2018). 

 

Nas visitas às comunidades, escrevia em seus cadernos os nomes que as pessoas se 

referiam a diversos tipos de coisas e pessoas. Em sua casa, possui uma mini acervo de 
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informações referentes a todo o trabalho realizado no baixo Tapajós. Dentre eles um 

caderno a qual se refere como um “mini-dicionário nheengatu”. Segundo ela, era 

importante anotar as palavras e mostrar que falar daquele jeito não era feio, não era 

errado. 

O GCI promoveu diversas oficinas de nheengatu. Nesse sentido pode-se pensar que 

se hoje as comunidades que possuem a Educação Escolar Indígena e que na grade 

curricular tenha o ensino de Nheengatu, em parte é reflexo das realizações dessas oficinas. 

Desde 2014, o GCI em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), 

tiveram a iniciativa de ofertar o curso de Nheengatu, dividido em quatro módulos. Essa 

oferta possibilitou não somente o aprofundamento do estudo da língua e a multiplicação 

de conhecimento, mas permitiu que os próprios indígenas pudessem ganhar um certificado 

de conclusão do curso emitido pela Universidade para que se tornassem professores da 

língua nas escolas de suas respectivas aldeias. 

Para tanto, esses ganhos não foram conquistados sem perdas e implicações para os 

primeiros agentes do GCI. Emanuela enfrentou muitas objeções dentro da Congregação. 

Ivete Guimarães que também à época fazia parte do GCI exprime que a Igreja na sua forma 

mais institucional dificultou nos trabalhos com os povos indígenas. Sabe-se que Igreja 

influenciou de forma direta a organização e desorganização dos povos indígenas no baixo 

Tapajós. Se por um lado o papel histórico da Igreja Católica foi de opressão aos povos 

indígenas, por outro, uma ala mais progressista com ativistas influenciados pela Teologia 

da Libertação foram fundamentais nesse retorno às identidades étnicas.  

 

Eu tinha mais ou menos o apoio delas, mas foi bem difícil por causa da cultura 
americana. Mas eu não vou condenar as freiras, mas elas tinham que respeitar 
mais os nossos costumes, os nossos valores, nossas crenças, na qual eu senti 
pouco isso como Congregação, e como franciscana. São Francisco é o pai da 
natureza, então era bem difícil pregar uma coisa, mas vivendo outra. Se eu não 
me sentia muito bem com isso porque eu me considerava ainda bem 
discriminada na época. (Ivete Guimarães, entrevista para o GCI, em 2018) 

 

 

Esse relato de Ivete vai de encontro com o relato de Irmã Emanuela sobre sua 

vivência dentro do Convento. É importante ressaltar que ambas saíram das Congregações e 

que sofreram discriminação por assumirem a identidade indígena. Emanuela se 

considerava uma pessoa rebelde, por muitas vezes burlava os regulamentos do convento 
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para permanecer em seu trabalho de conscientização nas comunidades. Mas isso não 

acontecia sem que houvesse consequências. Se uma das motivações de entrar no 

Convento foi a busca de meios que pudessem ajudar o povo, a sua saída se deu em grande 

medida por permanecer na ajuda do seu povo “a minha vida no convento foi um chamado 

de Deus. Aprendi o que é bom para viver em paz. Eu saí por causa do trabalho, porque o 

convento não é só um leque, ele fecha também. Você pode e não pode”. 

 

No convento é todo limitado, tem horas para sair, tem horas para entrar. E, 
quando a gente trabalha com o povo não tem mais hora, chega tarde, tinha vezes 
que eu chegava lá no convento 22h ou 22h30, o pessoal já estava todo dormindo, 
tinha que abrir a porta com jeito. Entrava como ladrão, para não perturbar 
ninguém. Isso não deu certo lá. Eu era muito rebelde também. Não obedecia 
retamente os regimes do convento, tal hora tem que estar em casa, só sai tal 
hora, tal hora chega. Isso pra mim era muito difícil de obedecer. Pra quem 
trabalha com o povo não tem hora certa, se não chegasse tal hora, tem dia que 
chega cedo, tem dia que chega tarde, precisa dar atenção para todo mundo. 
Quem trabalha com o povo não tem um horário específico mesmo para 
obedecer. Então nesse ponto eu fui muito desobediente com o convento. 
(Emanuela Sousa, entrevista em 8 de dezembro de 2018). 

 

Ainda enfrentando divergências dentro do Convento, não pensava em abandonar 

suas atividades junto às comunidades, dizia se sentir muito bem acolhida com o povo. A 

sua saída do convento está atrelada a falta de aceitação por parte de outras Irmãs. Uma 

das formas de retaliação que enfrentou foi a falta de espaço que fosse minimamente 

confortável. No Convento onde morava, lhe deixavam com o quarto mais afastado e 

quente. Ainda que solicitasse a troca de quarto, o pedido era sempre negado. Portanto, de 

todas as suas viagens, quando chegava cansada ao convento, tinha que descansar em um 

pequeno quarto, em um dos últimos cômodos sem estrutura. 

 

 
 Eu saí do convento porque eu não tinha ambiente lá. Porque quando a gente 
chega do trabalho a gente quer conversar, quer dizer como foi, como que 
aconteceu, como foi a participação. E no convento era fechado. Eu não tinha com 
quem conversar. Eu disse que não estava num lugar meu, vou embora. E saí. 
(Emanuela Sousa, entrevista em 8 de dezembro de 2018). 

 

Outra questão a ser destacada, logo após a saída de Emanuela de suas obrigações 

da Congregação, passou a frequentar de forma mais intensa as comunidades. Mas também 

suas andanças pelas comunidades lhe acometeram com consequências físicas que sente 

até hoje. Emanuela relembra as privações que passou. Devido a falta de alimentação ficou 
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desnutrida e lhe gerou uma série de problemas. Sua visão ficou parcialmente afetada, 

segundo ela, devido a exposição ao sol e ao vento em suas viagens pelos rios Tapajós e 

Arapiuns.  

 

Peguei desnutrição por falta de condições de transporte e de alimentação nas 
comunidades. Às vezes, não tinha nem para eles, a gente padeceu muita fome. 
No Arapiuns é muito diferente. O Arapiuns é um povo muito acolhedor. Quando 
eu parava numa comunidade, numa casa, eles sabiam que eu passava um dia e 
no outro dia eu já ia viajar, preparavam a sacolinha com alimentos que eles 
tinham e eu levava. Diferente daqui, quase sempre não tinha, parece que eram 
mais famintos aqui no Tapajós. Eu padeci muita fome. Então eu fui desnutrida, 
fiquei desnutrida. (...) e bote tempo para recuperar isso, e bote mesmo. Até hoje 
ainda tenho uns tombos [tontura]. (Entrevista para o GCI, em 2016) 

 

Apesar de todas as adversidades, as atividades que realizou foram importantes para 

a organização do Movimento Indígena no baixo Tapajós. Por todas as comunidades que 

passou, deixou seu lugar e teve um papel significativo. Afirma que desde muito jovem 

sempre teve consciência de quem era, que gostava da cor da sua pele, do formato do seu 

nariz, do seu cabelo, do jeito de andar e falar. Pra ela, esses foram elementos que 

construíram sua identidade indígena. Era muito mais importante compartilhar entre os 

seus os motivos pelos quais deveriam se orgulhar, de seu modo de ser e agir, e partilhar da 

mesma consciência que carregava desde sua juventude.  

Seu afastamento em meados de 2003 do Movimento Indígena se deu, segundo ela, 

por falta de saúde. O fato de possuir uma idade em que exige determinados cuidados a 

obrigou a se afastar das atividades. Foi o tempo em que sua visão ficou debilitada, e a falta 

de alimentação adequada lhe acarretou desnutrição. Desde então não retornou às suas 

atividades do GCI.  

Para Veraneize dos Anjos, Emanuela teve um papel necessário no GCI e no 

desenvolvimento do Movimento Indígena no Baixo Tapajós. 

 

Ela é um dos alicerces do Movimento Indígena, do GCI. Ela é um dos alicerces 
principais, eu acredito, pela coragem que ela teve de assumir essa identidade e 
não tomar pra ela só, mas ela compartilhar isso com outras pessoas também. 
Dela acreditar que a consciência indígena não era uma coisa banal, dela fazer com 
que a gente realmente voltasse para o nosso lugar de origem com mais 
consciência e com outro olhar. (...) Ela representa, sim, o Grupo Consciência 
Indígena, dessa questão de como ser consciência realmente. Eu acho que ela é a 
consciência do GCI nesse sentido.  (Veraneize dos Anjos, entrevista em 21 de 
março de 2019). 
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Atualmente Emanuela Sousa vive com duas cuidadoras contratadas para lhe fazer 

companhia e ajudar nos afazeres domésticos. É dona de uma vitalidade ímpar. Com a idade 

que lhe permitiu atravessar gerações, do qual seus cabelos brancos são testemunhas e dos 

muitos anos dedicados ao lado do seu povo, de tudo o que viveu, começam a surgir como 

um capricho do tempo a falta de memória. Mas, os objetos que possui, as suas agendas, 

seus materiais de estudos, documentos de planejamento, relatório e convocação de visitas 

nas comunidades, e fotos são elementos que fazem com que sejam gatilhos para 

rememorar seu passado de luta e conquista nas comunidades que compõem o expansivo 

Movimento Indígena no Baixo Tapajós. 

No domingo, dia 9 de dezembro de 2018, último dia em que permanecemos em 

Suruacá, Emanuela fez questão de vestir sua camisa muito antiga, dos primeiros anos de 

GCI, com a seguinte frase “Indígena sim!”. Essa camisa simboliza os anos de luta que 

dedicou ao movimento indígena e sua construção. Ir atrás das memórias de Emanuela 

Sousa é conectar o presente com o passado de luta e resistência de pessoas que como ela 

contribuíram para conscientização, retomada e reorganização da identidade indígena no 

baixo Tapajós. 

 

Delimitando as chaves teóricas 

Os processos históricos nos ajudam a entender aspectos importantes que 

subsidiaram a suposta “extinção” ou a “aculturação” dos povos indígenas no baixo Tapajós. 

A proibição de práticas culturais, das celebrações e do uso da língua materna, que foram 

partes do processo de “civilização”, neste sentido, constituem elementos que objetivaram 

arrancar as raízes e apagar as identidades étnicas dos povos da região. É possível enunciar, 

entretanto, que uma das estratégias de salvaguardar esses elementos foi que os próprios 

nativos preferiram muitas vezes o silêncio. Como afirma Florêncio Vaz Filho: 

 
Um primeiro aspecto a destacar é que várias fontes testemunham que, durante a 
colonização, os indígenas na Amazônia passaram aos europeus uma imagem que 
foi traduzida sob a forma de indiferença e frieza (calados, distantes, “frios” e 
indiferentes). Vejo, nesse suposto comportamento, uma maneira de eles 
preservarem suas crenças e cosmovisão frente à intolerância dos colonos, 
missionários e autoridades (VAZ FILHO, 2010, p. 376). 

 

Com o peso do tempo e a persistência da marcha colonizadora, marcada agora pelo 

avanço dos projetos desenvolvimentistas, a luta por direitos e a ressignificação de 
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memórias coletivas adquire novos contornos na região. O processo de reelaboração étnica 

e cultural em curso é um fenômeno social desencadeado a partir de um contexto de 

disputas, principalmente pelo território.  Esse processo, que nas Ciências Sociais tem sido 

tratado como “etnogênese”, “apresenta-se como processo de construção de uma 

identificação compartilhada, com base em uma tradição cultural preexistente ou 

construída que possa sustentar a ação coletiva.” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 43). 

 
A etnogênese foi e é um processo histórico constante que reflete a dinâmica 
cultural e política das sociedades anteriores ou exteriores ao desenvolvimento 
dos Estados nacionais da atualidade. É um processo básico de configuração e 
estruturação da diversidade humana. Suas raízes fundem-se nos milênios e 
projetam-se até o presente. (BARTOLOMÉ, 2006, p. 40) 

 

Ainda segundo Bartolomé (2006), o termo “etnogênese” foi cunhado na 

Antropologia para designar diversas configurações socioculturais, mas envolvendo um 

mesmo tipo de dinâmica social. No Baixo Tapajós, pode-se compreender nesse processo de 

reorganização sociocultural que a etnogênese aplica-se ao caso de grupos étnicos que 

foram dados como extintos desde o século XIX, que já estavam fazendo parte da sociedade 

envolvente, e que a partir da década de 1990 reaparece. 

A Etnogênese é identificada como um movimento de ousadia dos povos indígenas 

de se apresentar e ressignificar elementos e práticas culturais que foram tirados à força 

pelos não indígenas (BELTRÃO, 2015). Logo, a etnogênese é o meio pela qual surgem novas 

formas de organizações coletivas de grupos étnicos, e que essas novas configurações 

sociais se desencadeiam a partir de determinadas causas.  

Levando em consideração as formas de violência e desapropriação a que esses 

povos foram submetidos é possível descortinar as causas que culminaram no 

distanciamento de suas práticas culturais anteriores. No Baixo Tapajós, as manifestações 

culturais passaram a ser ressignificadas para diferenciar-se de outros grupos, ribeirinhos e 

caboclos. 

Longe de pensar os povos indígenas como povos isolados possuindo uma cultura 

estática e “pura” ou como agentes passivos da ascensão do colonialismo, é preciso 

compreender que há uma consciência dos povos indígenas sobre o processo de violência 

que foram submetidos e quais consequências foram advindas. Isso reflete na forma como 

esses eventos são interpretados atualmente e como os enfrentam. Para Bartolomé (2009, 
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p.44) “os povos nativos sempre estiveram ali, não como fósseis viventes do passado, mas 

sim como sujeitos e participantes da história, como sociedades dotadas de dinâmicas 

próprias que transcendem as percepções estáticas”.  

Assim, a memória individual e a memória coletiva são partes constituintes de uma 

totalidade que tanto influencia no movimento da fala, na forma como se compreende a 

própria existência, como se compreende a história de um povo e sua relação com a 

natureza, produzindo uma profunda identificação com o passado que se estende para além 

da vida dos indivíduos, o que podemos caracterizar como uma memória herdada e 

portanto, uma memória que é um patrimônio coletivo (POLLAK, 1992). É esta herança que 

se reivindica na fala, na vida e na história de Emanuela Sousa.   

      

Método história de vida 

 Ao trazer a história de vida de Emanuela Sousa, pretendo também relatar sobre o 

processo de reorganização étnica no Baixo Tapajós. Para os fins desta pesquisa, Emanuela 

é o fio condutor do processo de construção do movimento indígena na região. A vida 

individual, memória e vida social, portanto, são aqui contextos que se intercruzam. 

Por muitos anos, o relato oral foi considerado uma fonte secundária e menos 

importante na pesquisa acadêmica, pois considerava-se que a oralidade produziria uma 

reconstrução da história a partir da subjetividade, o que prejudicaria a objetividade 

científica. Assim, os documentos oficiais, as atas, relatórios e toda vasta gama de 

documentação escrita gozavam de maior prestígio que as fontes orais. Entretanto, cabe 

lembrar que as fontes clássicas e oficiais também são socialmente construídas (POLLAK, 

1992). Quem redige tais documentos são pessoas de carne e osso, inseridas em contextos 

políticos e sociais específicos e marcada pelas paixões e preconceitos de sua época.   

As tensões entre as fontes clássicas e as fontes orais evidenciam por um lado que as 

velhas dicotomias estão perdendo espaço e, por outro, que os movimentos para recontar 

as histórias consagradas nos livros mobilizam a memória e a fala de pessoas nas quais a 

força e a violência buscaram apagar. Vejo no método da oralidade e da história de vida, 

neste sentido, um amplo campo que abre possibilidades para se pensar o presente, o 

passado e mesmo o futuro.              

Para Queiroz (1988, p. 16) “o relato oral constituíra sempre a maior fonte humana 

de conservação e difusão do saber”. Para o movimento indígena, os relatos orais são 
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importantes por constituírem fonte de transmissão de conhecimentos. Nesse sentido, o 

relato oral se faz necessário, pois serve “para captar o não explícito, quem sabe mesmo o 

indizível”. 

De acordo com Edviges Ioris (2011) as narrativas indígenas são importantes para dar 

sentido na reconstrução do passado, e pensar as histórias dos indígenas no baixo Tapajós 

como uma história que tem ligações com suas origens étnicas, e essa reconstrução parte 

“das vozes daqueles que a carregam em suas vivências, daqueles que nos narram do que 

viram e ouviram contar de suas histórias indígenas.” (IORIS, 2011, p. 7) 

A história de vida está dentro de um quadro mais amplo da história oral, 

considerada um método que constitui fonte de conhecimento e entendimento da vida 

social, enfatizando a construção da identidade do indivíduo entendido como um agente 

social. A história de vida de Emanuela Sousa traz evidencias que se correlacionam com o 

movimento indígena no Baixo Tapajós.  

 

A história de vida, por sua vez, se define como relato de um narrador sobre sua 
existência através do tempo, tentando reconstituir os acontecimentos que 
vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu. Narrativa linear e individual dos 
acontecimentos que nele considera significativos, através dela se delineiam as 
relações com os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, 
de sua sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar. Desta forma, o 
interesse deste último está em captar algo que ultrapassa o caráter individual do 
que é transmitido e que se insere nas coletividades a que o narrador pertence. 
(QUEIROZ, 1988, p. 20) 

 

Queiroz (1988) acrescenta que a história de vida é uma técnica que capta o que está 

na intersecção da vida individual com a vida social. Pois segundo essa autora, o que há de 

individual e único numa pessoa é excedido em vários aspectos por ações exteriores que 

moldam a pessoa. E que isso é resultado da interação da coletividade a qual o indivíduo 

está inserido “o indivíduo cresce num meio sociocultural e está profundamente marcado 

por ele” (p. 36). 

Para Becker (1993) a história de vida constitui elemento de um grande mosaico. 

Trabalhando nessa perspectiva, compreende-se que Movimento Indígena no baixo Tapajós 

é atribuído à forma de um mosaico, e que a história de vida de Emanuela Sousa é um 

fragmento que constitui peça importante para essa compreensão, pois segundo (BECKER, 

1993, p. 104) “cada peça acrescentada num mosaico contribui um pouco para 

compreensão do quadro como um todo.”  
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[História de vida], ela descreverá aqueles episódios interativos cruciais nos quais 
novas fronteiras de atividade individual e coletiva são forjadas, nos quais novos 
aspectos do eu são trazidos à existência. Assim, é por conferir uma base realista à 
nossa imagem do processo subjacente que a história de vida serve aos propósitos 
de verificar pressuposições, lançar luz sobre organizações e reorientar campos 
estagnados (BECKER, 1993, p. 110-111). 

 

No uso da história de vida mergulha-se na dimensão da memória para localizar e 

evocar as lembranças longínquas, memória no sentido que atribui Carvalho (2010, p. 242) 

“para designar o processo de reconstrução e organização das experiências vividas por um 

indivíduo sobre um eixo temporal, num passado mais ou menos próximo do momento da 

evocação dessas experiências como lembranças.”  

Para Pollak (1992), os elementos constitutivos da memória são os acontecimentos, 

os personagens e os lugares. Os acontecimentos podem ser aqueles vividos pessoalmente 

ou aqueles que ele chama de “vividos por tabela” que são “acontecimentos vividos pelo 

grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer”. É nos acontecimentos e 

lugares que se percebe uma certa recorrência nas narrativas e recordações de trajetória de 

Emanuela Sousa: cita os rios Tapajós e Arapiuns, este último com certa frequência como 

lugares bons e acolhedores. Recorrentemente é enfática ao afirmar “o povo do Arapiuns é 

um povo bom!”. Assim sendo, percebe-se como o rio Arapiuns e as comunidades as quais 

ela desenvolveu seu trabalho cravaram lugar de destaque em sua memória e que servem 

como base para essa reconstrução. 

Em sua fala também percebe-se os pronomes “eu” e “povo” para se referir a tais 

acontecimentos. Com a voz e o corpo debilitado pela idade, Emanuela Sousa, ao mesmo 

tempo que diferencia discursivamente “o povo” quando se refere aos povos do Arapiuns e 

Tapajós, traz um “eu” carregado de pertencimento, marcado pelo acolhimento e 

construção de uma identidade coletiva que mobiliza memória das casas, pessoas, 

encontros, dos causos, das festas e dos espaços de militância.  

Segundo Pollak (1992), além desses elementos constitutivos da memória, outro 

fator importante para estruturação da memória são as preocupações do momento, ou 

seja, essa sistematização gira em torno das percepções pessoais e políticas presentes, e 

infere dessa maneira que a memória é um fenômeno construído. “O que a memória 

individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro 
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trabalho de organização” (POLLAK, 1992, p. 204). Este autor conclui que a memória e o 

sentimento de identidade possuem conexões estreitas. 

 
Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela 
é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e 
de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si (...) se é 
possível o confronto entre memória individual e a memória dos outros, isso 
mostra que a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais 
e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos 
diversos (POLLAK, 1992, p. 204-205). 

 

O conceito definido por Pollak (1992) sobre o trabalho de enquadramento da 

memória consiste em uma disputa pela valorização da memória de um indivíduo ou grupo. 

Enquadra-se a memória de Emanuela Sousa como um fator importante na construção do 

Movimento Indígena, tendo em vista que a memória é fundamento de disputa e 

reconhecimento primordial para os povos indígenas. 

A lembrança individual é um efeito que se estabelece a partir de um conjunto de 

experiências através do convívio social. Para Halbwachs (2006) cada memória individual é 

um ponto de vista sobre a memória coletiva, as lembranças individuais fazem parte de um 

processo de construção coletiva, tendo em vista que o indivíduo permanece inserido num 

grupo social específico. Este autor defende que mesmo que os acontecimentos ocorram 

com a presença de um único indivíduo, as lembranças permanecem coletivas, isso 

acontece porque jamais estamos sós.  

Assim, ao falar de si, Emanuela Sousa se posiciona numa encruzilhada entre a vida 

individual e a social, e é justamente por entender que o indivíduo faz parte de um contexto 

social que as narrativas sobre sua vida e atividades desenvolvidas na região, desvendam 

não somente a história do GCI como também contextualizam um processo mais amplo de 

reorganização cultural e étnica na região.  

 

Considerações Finais 

Esta pesquisa procurou mostrar a trajetória de vida de uma das agentes pioneiras 

do GCI. Esse trabalho de volta as raízes é um meio pelo qual procurou-se compreender 

através das narrativas e memórias, esse processo de construção e desenvolvimento do 

Movimento Indígena no baixo Tapajós.  
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Irmã Emanuela, que hoje é reconhecida dessa maneira, dedicou boa parte de sua 

vida aos projetos missionários da Igreja, além de se dedicar ao trabalho de conscientização 

e valorização das raízes indígenas. Essas narrativas são ferramentas privilegiadas e 

importantes que constituem esse mosaico que é o Movimento Indígena. O passado, 

portanto, é um processo em disputa, cuja reconstrução passa pela memória e pela 

identidade. 

O instigante aqui foi usar o método história de vida como fragmento para elucidar 

aspectos de um universo social. Como já mencionei em outro espaço desse texto, vida 

individual e vida social se intercruzam. A memória tem um papel importante na 

reconstrução desse passado. As narrativas são chaves para abertura de outros 

conhecimentos, ou os conhecimentos de quem sentiu e viveu um determinado momento. 

Se a história oral constituiu sempre um instrumento favorável de transmissão de 

conhecimento, hoje também se recorre ao mesmo instrumento para esclarecer vivências e 

trajetórias de pessoas que tiveram suas vidas entrelaçadas e construídas com um 

movimento tão complexo e importando como o Movimento Indígena no baixo Tapajós.  

As memórias da Irmã Emanuela resgatam e ressignificam o sonho e o sangue dos 

nossos antepassados. Cravada em sua pele, na sua fala doce e calma, a identidade indígena 

segue firme e forte como as correntezas dos rios que ela mesma conhece tão bem. No 

último dia em que estivemos em sua casa no Suruacá, fez questão de usar sua antiga 

camisa do movimento indígena (já com as letras quase apagadas): “Somos Indígenas Sim!”. 

Este gesto humilde e grandioso pode ser considerado a grande síntese do processo 

histórico de emergência étnica no Baixo Tapajós.       

 Nós, povos indígenas, temos um passado que a despeito de grandes estudos e 

contribuições para uma história crítica dos indígenas no Brasil, ainda precisa ser melhor 

estudado e compreendido. Discutir esse aspecto, está diretamente relacionado com a 

garantia de direitos, luta pela demarcação de terras indígenas, educação e saúde 

diferenciada etc., pois, o processo de emergência étnica, longe de ser uma “invenção”, é 

um processo de continuidade das lutas dos antepassados com as nossas. A emergência 

étnica no Baixo Tapajós é parte desse processo que busca reescrever as memória e 

identidades apagadas pela colonização. 
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GT 43 - TERRITÓRIOS, IDENTIDADES E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 
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MIGRAÇÕES DO SUL PARA O OESTE BAIANO: PROCESSO DE RESISTÊNCIA E PRESERVAÇÃO 
DE IDENTITÁRIAS 

 
                                                                                  Ana Luiza Matos Moura¹   

Virna Freitas Benevolo² 
 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar como a população advinda do sul do país para o oeste da Bahia, 
contribuem no território e realizam atividades para manter vivas suas tradições e cultura imaterial. Deste 
modo, a pesquisa pretende analisar de que forma as estratégias são empreendidas por esses migrantes para 
fazerem com que seus rituais, hábitos e identidade sobrevivam em meio a uma mudança socioambiental 
muito grande, a forma como esses modos de vida são adaptados e seus processos de resistência que 
reforçam sua identidade. 
 
Palavras-chave: Tradições; Cultura; Migrantes; Rituais e identidade.  

 
Introdução 

É a nossa cidadania, é nossa raça, tão mesclada, mas tão clara. É nossa 
consciência de sermos elementos batalhadores, especiais, que grita. É hora de 
mostrarmos ao mundo do que nós, gaúchos, somos capazes, do que gostamos, 
quais são nossas músicas, quais são nossos hábitos, quais são nossas habilidades. 
(Zattera, 1995) 

 

Alguns processos migratórios no Brasil são bem conhecidos, como a saída dos 

nordestinos para o sudeste do país. Já outros, mais interioranos e com menor alcance tem 

influências mais regionais, sendo de grande importância para o desenvolvimento dos 

pequenos centros. A quantidade de sulistas no Oeste baiano exemplifica uma dessas 

movimentações, e como ocorreu alteração da região com a chegada dos migrantes. 

Demonstrando que essas mudanças trazem grandes histórias com diversos conteúdos a 

serem analisados.  

A intenção da pesquisa é de analisar a cultura e o comportamento dos migrantes 

sulistas no Oeste baiano. No início, o foco principal era entender como funcionariam suas 

crenças e rituais em um local tão diferente da sua origem. Porém no desenrolar da 

pesquisa foi observado que o mais interessante nesse processo de mudança são as 

vivências contadas, aprendizados, novas descobertas e as próprias pessoas, que prendem a 

atenção e permite observar que a cultura material deles é diversa, mas que a imaterial foi a 

que mais contribuiu e modificou a região. 

Entre os anos 80 e 90 ao se mudarem para a Bahia, buscando novas oportunidades, 

os Gaúchos além de trazerem seu povo para o Oeste, também trouxeram bagagem com 

seus rituais, que foram implantados no novo território como forma de resistência cultural 

dos migrantes. E por ser uma região habitada com seus próprios rituais e crenças, o 



620 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

processo de adaptação dos migrantes e da população nativa gera bastante histórias a 

serem escutadas. 

Os relatos de quando os Gaúchos chegaram no Oeste são demasiados ricos, 

demonstram as dificuldades de mudança na época do processo de desenvolvimento da 

região, bastante diferente do que estavam acostumados no sul do País. Já os relatos dos 

Baianos para a chegada dos sulistas estão ligados a geração de emprego e de novas formas 

de produção que foram implantadas na região pelos migrantes que chegaram. 

 

Metodologia 

O presente estudo configurou-se por meio  de revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo no CTG ( Centro Tradicional Gaúcho Estância do Rio Grande) através de entrevistas 

abertas com fundadores e sócios possibilitando o levantamento de informações, assim 

buscando realizar uma reflexão sobre a noção de território e identidade a partir de 

inúmeras formas de socialização e como se dá os processos de  desterritorialização e 

reterritorialização 

A maior parte da pesquisa de campo foi realizada através de contatos e conhecidos 

dos Gaúchos, ao entrar em contato com o diretor do CTG e frequentadores todos foram 

bastante solícitos para conversas abertas e descontraídas que ao se desenrolaram sanaram 

nossas dúvidas e  demostraram o quanto existe  influência Gaúcha nessa região de 

Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. 
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Discussões 

Nas conversas a maioria dos relatos é que a mudança para o Oeste baiano se deu na 

procura de novas oportunidades, sem conhecer a região o que ocorria era uma viagem 

para sondar o local e as possibilidades de investimento, então vendiam o que tinham no 

Sul para investir na Bahia, pela desvalorização da terra era possível comprar maiores lotes 

para cultivo ou para construção de empresas. Pois seria uma região povoada, mas sem 

pioneirismo de grandes empresas, então com a intenção de desenvolver projetos de 

crescimento para seu negócio acabaram desenvolvendo também a região.                                     

Os homens do sul ao serem questionados quanto as dificuldades de adaptação 

alguns demonstram as suas impossibilidades no início, e a maioria relacionada ao trabalho, 

dificilmente demonstram lastimas por se mudarem de suas terras, tratam um assunto 

como consequência da vida e aparentaram lidar muito bem. Porém suas esposas 

demonstram maiores saudades e resistência ao novo local de clima totalmente discrepante 

de sua terra natal, citam detalhes que para os homens passavam despercebidos, como 

cuidar de casas que não eram forradas e de piso batido, que no Sul era algo muito 

incomum. 
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Quando os sulistas se adaptam ao clima baiano demonstram mesmo que o 

ambiente influenciando na cultura ele não é determinante, como é observado por Laraia 

(1986) ao desmistificar os determinismos como em seu livro é citado “O determinismo 

geográfico considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a diversidade 

cultural”. Fato que exemplifica é que os Gaúchos mesmo saindo do Sul ainda preservam 

suas culturas e tradições. Como nos relatos que o clima da região tem relação com o 

consumo do chimarrão, e nas histórias contadas, que no Sul o chimarrão é consumido 

várias vezes ao dia pois o clima é ameno e possibilita o preparo várias vezes, já na região de 

Barreiras por ser quente  os sulistas costumam fazer apenas  de manhã cedo. O ambiente 

influência na recorrência, mas o que determina o consumo é a cultura e o apego emocional 

que é tido com a bebida.  

 
As diferenças existentes entre os homens, portanto, não podem ser explicadas 
em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou 
pelo seu meio ambiente. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper 
com suas próprias limitações: um animal frágil, provido de insignificante força 
física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos 
predadores. Sem asas, dominou os ares; sem guelras ou membranas próprias, 
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conquistou os mares. Tudo isto porque difere dos outros animais por ser o único 
que possui cultura. 

 

A criação do centro de tradição gaúcha da cidade de Barreiras-BA é dada pela 

obrigação moral e o sentimento de necessidade de perpetuar sua cultura, o CTG é criado 

como forma de resistência cultural.  Pela sensação de pertencimento surge o centro 

Estância do Rio Grande que foi fundado em 2004 pelos migrantes. Desde o princípio toda 

ação dos fundadores é feita de forma voluntária e por iniciativa própria, para realização de 

suas práticas. Atualmente os encontros ocorrem semanalmente com jantares oferecidos 

pelos sócios que pagam um valor para entrar no centro e contribuem com uma 

mensalidade, sem fins lucrativos para custear as despesas da associação, tendo com o 

objetivo a socialização, sendo realizado jogos de cartas, que são conhecidos como cacheta, 

rodas de conversas e distração são comuns no local.  

 
O CTG é o espaço criado para acolher as manifestações da tradição gaúcha e é 
nele que faz sentido todo o culto, toda a prática, toda a atividade que envolve os 
símbolos e rituais dessa tradição. A associação em torno dele é livre, basta que 
haja a identificação com os símbolos e rituais apresentados nesse espaço  não é 
cobrado de nenhum membro do CTG que pratique esses rituais fora dali, pois o 
CTG não tem caráter normativo nem pretende regulamentar a vida dos seus 
membros. Esse espaço é necessário para manter a sociabilidade e o vínculo 
daqueles que se identificam como gaúchos. 

  

  Além dos encontros semanais mais simplistas também eventos mais elaborados 

são celebrados. As maiores manifestações tradicionais gaúchas acontecem em maio e 

setembro, sendo o rodeio e a semana farroupilha, destaca-se  ainda a importância das 

mulheres dentro dos CTGs, existindo representatividade, elas são chamadas dentro do 

centro de prendas e nos jantares sempre são as primeiras a se servirem.  
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É comuns nos CTGS a tradição de rodeios interestaduais  existindo um espaço 

reservado para a realização dessa manifestação tradicional que é a assemelhada na Bahia 

as vaquejadas, mas com algumas diferenças, no rodeio o boi é laçado pelo chifre, existindo 

ainda um regulamento presente no MTG ( Movimento tradicional gaúcho) que rege por 

exemplo que os arames das cercas sejam  lisos, esporas sem pontas e que o competidores 

tenham cuidados com os animais, tanto no momento do reio quanto na transportação para 

outros estados nas competições, caso contrário culmina a expulsão do competidor que é 

conhecido como laçador. Por ser um esporte o rodeio é uma prática que exige 

treinamentos, tendo instrumentos para treino como a moto ligada ao cavalo. Bastante 

investimento é feito pelos competidores, o mais alto é feito no caminhão para o transporte 

do laçador e do animal que é levado em ótimas condições.  
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Em relatos de um peão gaúcho é contado com muita admiração sobre um laçador 

soteropolitano que aderiu a cultura sulista e tem um ótimo desempenho e habilidades 

dentro desse esporte. Demostrando a integração entre os gaúchos e os baianos em 

atividades que a princípio  são de tradições sulista. Também foi citado a presença de 

competidoras, tendo como exemplo mais próximo a representante de Luiz Eduardo 

Magalhães, uma menina de 12 anos que é campeã de várias competições. 

A semana farroupilha é bastante conhecida e festejada no sul do país e nos centros 

gaúchos não é diferente, sendo realizada após o dia 20 de setembro. No primeiro dia é 

acesa a chama crioula como um marco inicial do movimento tradicionalista gaúcho, 

representando  o resgaste ao sentimento de pertencimento da cultura e tradição, além de 

fazer reverência aos antepassados, a mesma fica acessa durante os sete dias da semana 

farroupilha, durante essa semana os associados usam a pilcha e a bombacha que são 

roupas típicas, usadas em Barreiras-BA sempre em festas maiores, por serem roupas muito 

fechadas e não condizem com o clima do  local. Em relação a culinária que é parte 

importante do ritual, é realizado o costelão que são costelas de boi assadas em grande 

quantidade para festejar essa semana tão importante para os gaúchos.  

Entre as atividades de lazer e esporte encontra-se o jogo de bochas, sendo 

praticado no sul e que movimenta campeonatos durante a semana farroupilha.  
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O esporte é simples, mas exige um alto grau de precisão e sutileza. Consiste em 
lançar bochas o mais perto possível da bola menor, o bolim. No início o bolim é 
posicionado em uma extremidade da cancha *P+ ou *P’+ e o visitante sempre 
começa. Durante a partida o time que pontuar joga o bolim. A equipe ganha o 
ponto ao terminar o jogo com uma das bochas mais próximas do bolim. Ao final a 
que somar 15 pontos é a vencedora. 

 

É nítido a devoção dos sócios mais antigos e participativos, exemplos desse 

empenho são declarados em diversas histórias. Uma delas é contada por uma sócio 

fundadora que se emociona ao relembrar dos ensaios que eram feitos para as invernadas 

gaúchas que são danças típicas do Sul,  as competições são realizadas por jovens filhos de 

gaúchos,  a maioria vindo para Bahia ainda criança, ela menciona o quanto era divertido e 

produtivo os ensaios. Já atualmente demonstra saudade e frustação pela falta de 

engajamento dos novos sócios e descendentes nascidos na Bahia impossibilitando o 

procedimento de ensaios e perpetuação da cultura. 

 
O argumento que estarei considerando aqui é que, na verdade, as identidades nacionais não coisas com as 

quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação. 
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Considerações finais 

Essa pesquisa se propôs como objetivo geral analisar o motivo da migração dos 

sulistas para o Oeste Baiano e como se da a forma de permanência e perpetuação da 

cultura. Para que o trabalho não se limitasse a bibliografia, trabalhos de campos foram 

realizados, buscou junto aos gaúchos informações a vinda para Barreiras, a criação do CTG 

e sua implantação no Oeste da Bahia, visitas, bate-papos e perguntas foram realizadas aos 

migrantes e nativos. Pode-se chegar assim a algumas conclusões:  A maioria do público 

gaúcho se deslocou em busca do agronegócio, assim ocorreu a expansão do CTG fora do rio 

grande do Sul que foi sendo constituída com a migração do povo gaúcho que independente 

do território geográfico é possível continuar arraigado com suas tradições e permanecer 

perpetuando os laços culturais com a terra natal.  

Mesmo inseridos em outras culturas os gaúchos tentam levar seus processos de 

territorialidade e identidade. Reunindo, cultivando e perpetuando suas danças, músicas e 

comidas típicas, embora as tradições sofram algumas alterações até porque cultura e as 

manifestações são dinâmicas, sendo assim as tradições são reinventadas na medida em 

que estão intimamente ligadas ao dinamismo cultural. Segundo Giddens a tradição é 

percebida como dinâmica e não estática agindo como uma maneira de evitar choques 

entre diversos valores e modos de vida, agindo como articuladora de grupos sociais . 

É de extrema importância não só a valorização da Identidade gaúcha, embora essa 

mistura entre os grupos regionais em que se encontram troquem conhecimentos culturais, 

foi apresentado nos diálogos dos sulistas  o quanto a cultura vem se perdendo mesmo com 

a fundação, perpetuação, modernização do CTGs, alegando que as tradições são 

re(inventadas) pois são ligadas ao dinamismo cultural na sociedade moderna. 

 
A sociedade atual fundamenta -se no distanciamento e aproximação entre o local 
e o global para a maioria dos indivíduos e dos grupos sociais. Nas palavras de 
Anthony Giddens, “quanto mais a tradição perde terreno, e quanto mais 
reconstitui -se a vida cotidiana em termos da interação dialética entre o local e o 
global, mais os indivíduos veem -se forçados a negociar opções por estilos de vida 
em meio a uma série de possibilidades” 
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IDENTIDADES ENTRE O MAR E A TERRA: TERRITÓRIO E MEMÓRIA NO POÇO DA DRAGA 
EM FORTALEZA-CE 

 
Marília Passos Apoliano Gomes269 

Janice Trajano Alves270 
 
Resumo 
Neste trabalho, discute-se as fortes relações entre os fenômenos da memória, da identidade e da 
territorialidade na localidade do Poço da Draga, área de histórica disputa entre moradores, Poder Público e 
mercado, pela localização em bairro nobre e marítima. Lá, ocorrem rituais em que se afirma a ocupação 
como centenária, sendo impossível falar de memória separada de identidade. Dialoga-se com as obras de 
Ecléa Bosi, Jöel Candau, Manuela Carneiro da Cunha, Marcelo Lopes de Souza, Maurice Halbwachs, Michael 
Pollak e Roberto Cardoso de Oliveira. 
 
Palavras-chave: Identidade; Território e memória. 

 

Introdução 

O mar alevanta meu astral. A brisa do mar é maravilhosa.  
Perto dele eu não há de sair não, sair nunca de perto dele.  

Quero sempre estar ao lado do pai oceano ‘Atrântico’.  
Deus me defenda sair [...]

271
 

 

Este trabalho analisa as possíveis relações entre identidade, território e memória a 

partir da experiência do Poço da Draga em Fortaleza-CE, uma ocupação situada muito 

próximo do mar, entre os bairros do Centro e da turística Praia de Iracema. Desde já, 

destacamos que a realidade observada nesta localidade constitui um exemplo suis generis 

para refletir sobre a relação entre os fenômenos da identidade, do território e da memória, 

considerando as emblemáticas práticas políticas e rituais desenvolvidas por parte dos 

moradores, em especial os eventos de aniversário da localidade, as rodas dos Guardiões da 

Memória e as visitas guiadas, que serão analisados adiante. 

Inicialmente, destacamos que o presente trabalho utiliza dados etnográficos 

oriundos da tese de doutorado de uma das autoras e que foram ora analisados em 

coautoria com o intuito de enriquecer a análise através da interdisciplinaridade, haja vista a 

formação das autoras em Sociologia e Antropologia. Com relação aos procedimentos 
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  Fala de Dona Alzira, uma das moradoras mais respeitadas e conhecidas do Poço da Draga, demonstrando a 

centralidade do mar na vida das famílias da localidade.  
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metodológicos, esta constitui uma pesquisa de natureza qualitativa, cujos procedimentos 

centraram-se na observação participante entre os anos de 2015 e 2018, na realização de 15 

entrevistas semi-estruturadas, na análise de diário de campo e na revisão de literatura. 

 

O POÇO DA DRAGA: HISTÓRIAS DO MAR E DA TERRA 

O Poço da Draga é uma das primeiras ocupações de Fortaleza, tendo se formado 

entre as décadas de 1920 e 1940, na antiga Praia do Peixe (hoje, Praia de Iracema) nas 

proximidades da Ponte Metálica ou Ponte Velha (OLIVEIRA, 2006), que até o fim dos anos 

1940 foi utilizada como suporte ao Porto de Fortaleza. Atualmente vivem na área cerca de 

353 famílias, por volta de 1.200 pessoas, conforme Censo comunitário realizado em 2016 

(ROCHA, 2018).  

Quanto à titularidade da terra, destaca-se que a maior parte das casas se encontra 

na chamada “zona de marinha”, pertencente à União e muitos possuem autorização para 

lá viver, com registro das casas junto ao Serviço de Patrimônio da União (SPU). No entanto, 

há algumas unidades em área reivindicada por um grande empreendimento vizinho, a 

Indústria Naval do Ceará (INACE). A proximidade com esse estaleiro já gerou grandes 

tensões para a localidade e na década de 1980 parte das casas foi removida para dar lugar 

à expansão do empreendimento. 

Além do conflito com a referida empresa, em diversas ocasiões o Poder Público, 

seja em nível municipal ou estadual, apresentou propostas de projetos a serem 

desenvolvidos na área e que impactariam na remoção de parte ou da totalidade das casas. 

A obra mais recente consiste em um grande equipamento oceanográfico, o Acquario, 

proposto pelo Governo do Estado do Ceará e cuja obra encontra-se atualmente parada em 

virtude de uma série de questionamentos judiciais do Ministério Público da União, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e da sociedade civil. 

Não há muita certeza sobre a data de origem da ocupação, pois a história da 

comunidade vem sendo repassada através de relatos orais. No entanto, as pistas 

conservadas através da oralidade não devem ser desprezadas, pois dados fragmentários 

podem ser bastante significativos quando considerados em conjunto. Os vestígios e os 

rastros também constroem a memória, e cabe sempre perguntar que caminhos percorrem 

os relatos até que se consolidem (GINZBURG, 2006). 
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Em razão dessa imprecisão e da necessidade de estabelecer uma data de fundação 

à semelhança de um “mito de origem”, os moradores decidiram adotar simbolicamente a 

data de 26 de maio de 1906, o dia da inauguração da Ponte Metálica. Essa decisão reforça 

a importância da ponte para eles, vez que durante muito tempo o Poço teve uma grande 

atividade econômica em razão da circulação de mercadorias e pessoas na área. 

Considerada a data de “surgimento”, em 26 de maio todos os anos os moradores 

comemoram o aniversário da localidade, conforme se verá. 

A construção da Ponte Metálica esteve ligada à criação de um porto para Fortaleza 

e foram vários os trapiches que foram empreendidos anteriormente a ela (GIRÃO, 1997). 

Essa ponte foi bastante utilizada do começo do século XX até o final da década de 1940 

como transporte de pessoas e mercadorias em direção aos navios cearenses, tendo, 

portanto, uma relação intrínseca com a Praia de Iracema e com toda a cidade. O antigo 

porto simbolizava o início do Poço, na visão dos moradores. No entanto, em 1948 foi 

inaugurado o Porto do Mucuripe em outra parte da cidade. Desde então a Ponte Velha 

deixou de ser utilizada para transporte de cargas e mercadorias, e todo o bairro sofreu em 

função da perda da dinâmica econômica anteriormente conhecida. 

 

O mar como vizinho e marcador identitário 

Ao longo do trabalho, compreendemos a inegável relação dos moradores com o 

mar e com a Ponte Metálica. Apesar de nem todos atualmente se identificarem com a 

atividade pesqueira, o mar para eles era uma referência de beleza e de orgulho de morar 

no lugar, constituindo na verdade um marcador identitário. Um exemplo emblemático 

dessa relação com o mar é trazido por este entrevistado: 

 
A minha família tem muita relação com o mar: tem até uma história que todos os 
filhos o pai jogou o umbigo no mar, por respeito e para a gente dar pro mar. 
Aqui, muitos acordam cinco horas e já diz: “Vou surfar". Depois, vai trabalhar, 
volta na hora do almoço, e uns vão surfar de novo. Ou dá só um mergulho e se 
não tiver bom para mergulho ele vai pescar. Não sai de dentro d'água não. A 
minha relação com o mar já é mais terapêutica, quando estou com problemas 
eu me sento na beira d'água e fico olhando o movimento da onda, do mar e 
depois tomo banho. Porque a vida da gente é igual o mar. O mar toda semana 
tem correnteza, tem semana que você tá turbulento e outras já aquieta mais 
(Kleber, em entrevista no dia 21/02/2017, grifos nossos). 

 



633 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Além da riqueza e da simbologia do ritual familiar da entrega dos umbigos, Kleber 

enfatiza o que o mar significa para ele: um ponto de equilíbrio, de terapia, inclusive. Kleber 

também destaca o importante papel da Ponte Metálica para todas as gerações de 

moradores, cada uma à sua maneira, com seus usos peculiares. Para os mais velhos, a 

Ponte e o mar continuam sendo utilizados para a pesca, conforme atesta o pai de Kleber, 

ainda pescador: 

 

Nas pescarias a gente se localiza pelas serras no horizonte. Quanto mais você 
entra pro mar, mais as serras sobem, vai subindo lá, ela. A gente olha elas e 
procura [a profundidade] na chumbada. Doze braços, onze braços, aí a gente vai 
e arreia uma linha com a isca, pegou o peixe e aí afundeia (Antônio, em entrevista 
no dia 20/01/2017) 

 

Nesta fala, aparece a ritualística própria dos moradores pescadores, que mesclam 

modos tradicionais com as facilidades dos aparelhos eletrônicos. Antes a única forma de 

orientação eram as estrelas à noite e o contorno das serras durante o dia. Atualmente, 

mesmo com o GPS, eles mantêm o conhecimento acumulado ao longo de muitas décadas. 

Este mesmo entrevistado fez uma importante afirmação: O mar é uma cidade, cada ponto 

é um lugar e o pescador ele conhece (Antônio, em entrevista no dia 20/01/2017, grifos 

nossos). Constitui o mar uma verdadeira cidade, sendo um território que só o pescador 

conhece, venera e domina. É o mar também o palco de inúmeras relações de amizade e 

compadrio, onde os pescadores se ajudam entre si. 

É preciso destacar, porém, que a pesca na Ponte já não tem a mesma centralidade 

para os jovens, que vão para ela geralmente para lazer, para socializar e saltar. A Ponte 

Metálica constituía uma das poucas áreas de lazer, sendo lá que muitos se reuniam, 

brincavam e saltavam em direção às ondas.  

Percebemos o enraizamento de boa parte das famílias por duas vias: através da 

observação empírica, com as conversas, entrevistas, a participação em reuniões e outros 

eventos, bem como através dos números coletados pelo Censo elaborado pelos 

moradores. Ao analisar os dados quantitativos produzidos pelo Censo comunitário (ROCHA, 

2018), percebemos que se 90% das unidades eram ocupadas por famílias já na 3ª ou 4ª 

geração, isso demonstrava a vontade dos moradores de continuarem na localidade, vez 

que a maioria não se mudara, nem com o crescimento familiar. Ademais, os que 
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demonstravam ter vontade de se mudar eram, em sua maioria, chegados há no máximo 

cinco anos na localidade.  

Ao caminhar pelo Poço da Draga nas visitas guiadas, também se percebia isso 

fortemente, através das paradas que eram feitas no caminho e nos diálogos e encontros 

com os moradores. Apesar das relativas tensões, o fato de ainda poderem sentar nas 

calçadas aparece como um direito que não teriam em outro lugar. De outro lado, em que 

outro lugar teriam o mar há menos de 30 metros de distância? Esse era um dos motivos 

pelos quais as famílias receavam a remoção. 

A partir dos exemplos de pessoas que ainda residem e mesmo daquelas que hoje 

são ex-moradores por razões externas à sua vontade, foi possível perceber que muito da 

identidade e da sociabilidade delas foi construída de um lado com os vizinhos, sobretudo 

aqueles dos mesmos microterritórios, e, de outro, com o mar. Neste sentido, 

compreendemos o mar como um vizinho e um fundador identitário. A nosso ver, aqui se 

trata de uma questão diferenciada: morar vizinho ao mar corresponde a reconhecer no 

mar quase um sujeito e ao mesmo tempo um território. 

A lógica de reconhecimento do lugar é bastante diferente da lógica do mercado 

imobiliário, que apreende os espaços apenas em seu valor de troca. Ainda que não se 

possa excluir totalmente as implicações mercadológicas de se morar em uma área 

litorânea – vantagem que, certamente, os moradores conhecem -, observamos que estão 

em jogo muitos outros sentidos para as famílias, além da mera consequência financeira da 

valorização imobiliária. 

 

Dona Alzira e o “Pai Oceano Atrântico”: as raízes no mar 

Nas reuniões e nas visitas, observamos entre muitos moradores o sentimento de 

“enraizamento”, principalmente nos residentes mais antigos. A dimensão da memória é 

bastante enfatizada e as ameaças de remoção parecem não fazer parte de um relato 

antigo, sendo vivenciadas no cotidiano. É possível que o território signifique não somente 

um bem ou o local onde se mora, pois para muitos deles “*...+ perder seu território é 

literalmente desaparecer” (HAESBAERT, 2004, p. 04). 

Acerca desse enraizamento é interessante trazer à lume a história de Dona Alzira, 

que durante mais de três décadas morou em cima da Ponte Metálica. Ainda que vivendo 
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em um barraco simples na Ponte, sem água e sem luz e muitas vezes sem ter o que comer, 

foi assim que Dona Alzira traduziu seu amor ao mar: 

 

Aqui é felicidade... O mar alevanta meu astral. A brisa do mar é maravilhosa. 
Perto dele eu não há de sair não, sair nunca de perto dele. Quero sempre estar ao 
lado do pai oceano ‘Atrântico’. Deus me defenda sair... Pra longe eu não vou não. 
Se for pra um lugar perto que eu possa vir pegar meu peixinho eu vou, mas se for 
pra longe eu prefiro a casa caída e eu ir pra boca dos peixes, pra barriga dos 
peixes igual Jonas na barriga do peixe. E aí eu vou morar dentro dum peixe desse, 
mas não saio daqui (vídeo Alzira, produzido por João Carlos Goes, também 
morador do Poço da Draga, em 2010. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=TM0UHKUSl-4>). 

 

Dona Alzira é uma das figuras emblemáticas do Poço da Draga, que residiu durante 

mais de vinte anos em cima da Ponte Metálica. Era uma casa simples de madeira que, 

segundo ela, foi construída em 1977 de acordo com a autorização do comandante da 

Capitania dos Portos. Alzira se sustentava através da venda de café e merenda nas 

empresas da proximidade, até o dia em que adoeceu e não pôde mais caminhar tanto. 

Alimentava-se dos peixes que pescava ali mesmo, na Ponte, no mar de que tanto gostava.  

Não era apenas Alzira que morava na Ponte, mas ela foi a última que restou depois que 

todos se mudaram e os casebres foram demolidos. Ficou conhecida como a “eterna 

moradora da Ponte”. 

O Oceano é o meu segundo pai. Porque meu pai mora em Manaus. E mandado 
por Deus todo dia eu tiro meu alimento, a minha mistura é dele, da água do mar 
[...]. Se eu for pra outra casa eu sobrevivo também, mas deixar de pescar eu não 
deixo, não [...]. Eu não quero sair daqui, eles derrubam a minha casa com o 
trator, mas eu não saio (documentário A velha e o mar, produzido por Petrus 
Kariri em 2005. Disponível em: < https://vimeo.com/17325417>). 

 

Nesse caso, é interessante também a associação dos elementos da paisagem local 

com os símbolos religiosos e o estabelecimento de relações entre a própria vida e os mitos 

bíblicos. A sacralização do mar demonstra, neste e em outros depoimentos, o lugar que 

este ocupa nas representações locais. 

 

 

 

A identidade no território 

http://www.youtube.com/watch?v=TM0UHKUSl-4
https://vimeo.com/17325417
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O passado e a memória são muitas vezes utilizados como forma de defesa contra 

alguma crise que o indivíduo ou o grupo sente estar passando. Tanto o passado quanto a 

memória fortalecem a noção de identidade que possibilita aos sujeitos e às coletividades se 

enxergarem mais fortes, coerentes e dotados de mecanismos para sobreviver aos 

problemas e à suposta crise, como aponta Hewinson: 

 
O impulso de preservar o passado é parte do impulso de preservar o eu. Sem 
saber onde estivemos, é difícil saber para onde estamos indo. O passado é o 
fundamento da identidade individual e coletiva; objetos do passado são a fonte 
de significação como símbolos culturais. A continuidade entre passado e presente 
cria um sentido de sequência para o caos aleatório e, como a mudança é 
inevitável, um sistema estável de sentidos organizados nos permite lidar com a 
inovação e a decadência (HEWINSON apud HARVEY, 2005, p.85, grifos grifos). 

 

Sobre as identidades, não partimos de uma noção imutável, sólida ou essencialista: 

realizei uma análise junto com os autores percebendo a identidade enquanto algo mutável, 

dinâmico, flutuante de acordo com as relações sociais. A respeito das identidades, afirma 

Candau (2012) que estas são construídas através de um longo processo de 

compartilhamento de significados, de crenças, de representações e de conhecimentos. 

Realizamos um em diálogo entre as obras de Roberto Cardoso de Oliveira (1976), Manuela 

Carneiro da Cunha (1985) e Stuart Hall (2014). Os dois primeiros se referem justamente às 

características situacionais, relacionais e contrastivas das identidades, e tal paradigma se 

coaduna com o pensamento de Hall. De acordo com Oliveira (1976), compreendemos que 

as identidades são construídas em relação ao outro. Cunha, em diálogo com Oliveira 

(1976), esclarece que a constituição de identidades é situacional, sendo uma “*...+ resposta 

política a uma conjuntura, resposta articulada com as outras identidades em jogo, com as 

quais forma um sistema. É uma estratégia de diferenças” (CUNHA, 1985, p. 206).  

Nesse sentido, a tessitura entre teoria e empiria desde o início nos permitia partir 

de uma ideia de “identidades” fluídas ou situacionais, o que parece ser um consenso 

mínimo entre os três autores. Todos enfatizam a importância de considerar os 

pertencimentos identitários não como coisas isoladas, mas algo em permanente relação 

com outros grupos sejam eles favoráveis ou não ao grupo estudado. Nesse sentido, a 

identidade é uma construção, processual e dinâmica, e jamais será concluída. Trata-se de 

um trabalho em permanente progresso, vez que flutuações, mediações e influências 

culturais sempre irão ocorrer. 
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Assim, é evidente que uma análise processual se revela imprescindível, pois não se 

pode mais falar de “culturas isoladas”, essencialistas e intocadas em um contexto de pós-

modernidade. A “desterritorialização” citada pelos estudos culturais fala do 

entrecruzamento de culturas, de símbolos e de identidades. Para Rodrigues a solução da 

Antropologia foi a ressignificação do conceito de identidade para dar conta dos fluxos, da 

desestabilização e da fragmentação, considerando a identidade como “não essencializada, 

construída, plural e multifacetada” (RODRIGUES, 2008, p. 19). 

Neste sentido, não se deve justapor os conceitos de cultura e território. Por outro 

lado, essa relação não se separou de forma absoluta, há fluidez, interinfluências entre as 

culturas e os territórios (RODRIGUES, 2008). Canclini (2003) argumenta que a ideia de 

comunidade em que os vínculos são mais intensos dentro do que fora também é arcaica, 

alertando para os riscos de se relacionar “comunidade” a “homogeneidade”. Realmente 

não se pode cair nessa armadilha, porque homogeneidades não existem, e mesmo em 

localidades muito pequenas como o Poço da Draga há conflitos e ocasiões em que os 

moradores se identificam muito mais com grupos ou pessoas de fora do que de dentro. 

Rodrigues (2008) lembra ainda a discussão de Cunha (1985), qual seja a utilização 

da identidade como estratégia de diferença, principalmente em contextos de disputas 

territoriais. As populações tradicionais ou os grupos subalternizados como os habitantes de 

favelas quase sempre tem ameaçada a posse de suas áreas, contando com muito pouco 

para fazer frente aos interesses imobiliários de classes mais abastadas. É bastante comum 

nesse caso que as estratégias de permanência gravitem em torno do discurso identitário e 

do argumento tempo, sendo estratégias discursivas de diferença que também observo no 

Poço da Draga: “somos uma comunidade centenária” ou “também somos comunidade 

tradicional”, referindo-se às atividades pesqueiras.  

Durante e após o trabalho de campo, foi perceptível a circularidade dos fenômenos 

de construção de identidade e de criação de fronteiras no Poço da Draga, sejam elas 

simbólicas ou espaciais. Ocorre que o processo de identificação, segundo Hall, está sujeito 

a um “jogo da diferença”, envolvendo um trabalho discursivo de “fechamento e marcação 

de fronteiras simbólicas, a produção de ‘efeitos de fronteiras’ *...+” (HALL, 2014, p. 106). O 

sujeito reconhece aqueles com os quais se identifica e, simultaneamente, vislumbra 

aqueles com os quais não se identifica, os que são diferentes de si. Essa diferença gera um 

distanciamento simbólico e, ao mesmo tempo, é essa distância simbólica já existente que 
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produz a diferença: esse é o jogo. Assim são construídas as fronteiras simbólicas que se 

reproduzem no espaço, produzindo as territorializações e a criação dos microterritórios, 

que existem em toda ocupação e no Poço da Draga não é diferente. De outro lado, a 

existência anterior dessas marcações, dessas divisões em microáreas, reforça as 

identificações internas dos grupos. 

Também neste sentido, ainda que se referindo a “território”, Haesbaert (2004) 

enfatiza os processos de apropriação territorial, compreendendo a flexibilidade do 

conceito. Ele foi um autor importante por compreender que o território responde “pelo 

conjunto de nossas experiências ou, em outras palavras, relações de domínio e 

apropriação, no/com/através do espaço” (HAESBAERT, 2004, p.78). Parte-se do 

pressuposto que os moradores de ocupações têm a capacidade de territorializar, com 

instrumentos de pressão sobre o Estado e os agentes privados que disputam o espaço. 

Compreendo os territórios como “projetos de poder de cada grupo”, (RAFFESTIN, 1993, 

p.54) sendo as definições territoriais criadas e ressignificadas por quem as vivencia na 

prática também no plano interno das localidades, onde se formam microterritórios e 

multiterritorialidades.  

A acepção adotada por Haesbaert (2004) parece se aproximar do que foi observado 

no Poço da Draga. Destacamos ainda, sobre o território, que no Poço da Draga as ameaças 

de remoção constituem um elemento importante para a coesão e o protagonismo dos 

moradores e podem ser responsáveis pelo fortalecimento do vínculo com a área. 

Observamos no Poço da Draga que a temática da terra é algo central para as famílias, 

existindo insegurança jurídica sobre a moradia, em razão de parte das casas estar em área 

da União (terrenos de marinha) e outra parcela ser reivindicada por um grande 

empreendimento vizinho, a Indústria Naval do Ceará (INACE). Essa circunstância faz com 

que não haja comprovação legal da propriedade dos imóveis para a maioria das famílias. 

Apesar disso, há uma situação emblemática: grande parte dos moradores se dizem 

“legítimos proprietários” da área, em função da antiguidade da ocupação e da inexistência 

de possuidor anterior (OLIVEIRA, 2006), razão pela qual compreendem as tentativas de 

remoção como práticas injustas e ilegais. 

 

Os microterritórios do Poço da Draga 
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Os microterritórios são pedaços da favela que comportam em si uma rede de 

relações firmemente entrelaçadas, cujo ponto de partida é a vizinhança. Tomamos esse 

conceito do estudo de Alvito (2006), em que apesar de o autor se referir à favela (ou às 

várias localidades existentes em) Acari, as conclusões do estudo permitem refletir sobre a 

recorrência do fenômeno por ele descrito. Afirma o autor que os vínculos de identidade e 

de solidariedade entre os moradores espacializam-se em espécies de círculos concêntricos 

cada vez mais amplos, cuja força vai se perdendo conforme toma espaços maiores, vez que 

ocorre maior solidariedade nos círculos de maior proximidade. Observamos no Poço da 

Draga essa mesma situação, sendo notório que a sociabilidade no Poço se dá por 

afinidades movidas principalmente por critérios como vizinhança (as casas que são 

imediatamente mais próximas), parentesco e religião.  

No Poço, é comum que namoros e casamentos ocorram entre pessoas de um 

mesmo microterritório e, dessa forma, as novas famílias quase sempre procuram morar no 

mesmo local, até onde é possível ampliar as casas, seja horizontal ou verticalmente, o que 

também foi percebido em Acari por Alvito (2006). As relações de “comadres” e 

“compadres” vão se solidificando e se espraiando no espaço. Em razão do cruzamento das 

famílias ditas “tradicionais”, aquelas que chegaram primeiro ao local, foi proposto por um 

morador que se realizasse uma “árvore genealógica” da localidade, pois segundo ele quase 

todas as pessoas derivam de três ou quatro famílias iniciais.  

Sobre os territórios, importa perceber que não há apenas as disputas, mas também 

relações de cooperação, pois os grupos se definem pelas relações que estabelecem ao 

longo do tempo, “tecendo seus laços de identidade na história e no espaço, apropriando-se 

de um território (concreto e/ou simbólico), onde se distribuem os marcos que orientam as 

suas práticas sociais” (HAESBAERT, 2004, p. 93). Essa perspectiva fornece importantes 

elementos para compreender como se estrutura o território na área e como as relações 

sociais são atravessadas pela dinâmica dos processos territoriais. 

Um olhar sobre a emergência e o curso dos movimentos sociais urbanos em 

Fortaleza confirma que a territorialização é um processo relacional por excelência, pois boa 

parte das grandes manifestações de protesto sempre ocorreram em face de alguma 

intervenção direta do Poder Público, na maior parte das vezes envolvendo a remoção de 

moradores. Conforme explanado, a territorialização ocorre também no plano interno das 

localidades, onde se formam estes microterritórios e multiterritorialidades. 
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Destaca-se que as dimensões do tempo e do espaço estão atreladas, de modo que 

compreendemos aqui a relação entre a memória (no eixo das temporalidades) e a 

territorialidade (no eixo do espaço). De acordo com Halbwachs (2012) e Candau (2012), a 

memória possui sua característica individual e coletiva, e no Poço da Draga são fartos os 

exemplos de que isto ocorre: as histórias de vida, sempre que narradas nas entrevistas ou 

rodas de conversa, entrelaçavam fatos da vida particular com os eventos coletivos. A 

memória no Poço é diretamente ligada ao território porque os laços afetivos que vem 

sendo construídos com a localidade passam diretamente por ele, pela apropriação de onde 

se mora, pela relação com a praia e com o mar.  

A ligação particular com o território é algo que causa surpresa, principalmente ao 

considerar a precisão com que a maioria identifica suas casas, áreas e microterritórios em 

qualquer mapa ou fotografia aérea, inclusive as crianças. Conhecem o desenho das casas, 

as unidades vizinhas e muitos outros referentes espaciais, mesmo em escalas muito 

pequenas. Foram vários os exemplos disso ao longo da pesquisa de campo. Nesse sentido, 

ressaltamos que estamos falando de modos de apreensão do território mais fluídos, não 

necessariamente formais, dotados de limites físicos. O território pode ser simbólico, como 

já se discute há muito tempo pelas Ciências Humanas.  

Teorizando sobre a possível existência de uma “identidade territorial”, Haesbaert 

afirma: “a identidade territorial é uma identidade social definida fundamentalmente 

através do território, ou seja, dentro de uma relação de apropriação que se dá tanto no 

campo das ideias quanto no da realidade concreta” (2004, p. 172). 

 

 

 

 

O TERRITÓRIO, O TEMPO E A MEMÓRIA SOCIAL COMO ELEMENTO DE RESISTÊNCIA 

Ao longo do tempo, foram muitas as ameaças de remoção do Poço da Draga e com 

elas se deram alguns dos períodos de maior resistência. Entendo que a importância 

atribuída ao passado e à memória da localidade está diretamente relacionada à iminência 

do risco da remoção. O território é trazido como um elemento fundante da identidade, 

como se os moradores estivessem dizendo literalmente que, por não se imaginarem 

morando em qualquer outro lugar, fora dali não seriam mais quem são.  
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Sobre a importância do território para a identidade, Haesbaert fornece uma 

interessante análise: 

 
Uma das características mais importantes da identidade territorial [...] é que ela 
recorre a uma dimensão histórica do imaginário social, de modo que o espaço 
que serve de referência “condense” a memória do grupo *...+ A (re) construção 
imaginária da identidade envolve, portanto, uma escolha entre múltiplos eventos 
e lugares do passado, daqueles capazes de fazer sentido na atualidade 
(HAESBAERT, 2004, p. 239, grifos nossos). 

 

O Poço da Draga parece ser repleto desses “lugares de passado”, um passado ainda 

presenciado quando é repetido ritualmente nas narrativas de resistência. Neste sentido, as 

apropriações territoriais vivenciadas pelos moradores dizem respeito às suas identidades 

enquanto indivíduos e enquanto coletividade.  

No Poço da Draga, os moradores enfatizavam a ausência atual das Irmãzinhas272, do 

antigo campinho de futebol, das casas em cima da Ponte, do antigo Chafariz. Muitos 

lembravam ainda das pedras que foram retiradas quando do aterramento da Praia de 

Iracema na década de 1990, ausência que foi sentida porque aquelas pedras eram espécies 

de mirante onde se assistia ao pôr-do-sol. Uma moradora contou que cada um tinha sua 

“pedra preferida”, seu local de contemplação.  

As análises de Gondim (2001) destacam o caráter privilegiado do espaço na 

elaboração e na consolidação das memórias de um grupo, o que parece dialogar com as 

questões postas neste trabalho: 

 
O espaço físico tem papel crucial na constituição da memória coletiva. A relativa 
estabilidade de tal espaço permite-lhe atuar como âncora da memória, evitando 
que as lembranças se percam no fluxo contínuo do tempo, transformando-se em 
devaneios brumosos ou em esquecimento mortal [...] (GONDIM, 2001, p. 15). 

 

A autora fala da exiguidade de lugares de memória em Fortaleza, o que parece 

contrastar com a existência de tantos referentes da memória no Poço da Draga. Ocorre 

que a contradição é apenas aparente, vez que o estabelecimento das lembranças exige 

aproximação e vivência com os lugares, com os demais membros de um grupo. O que é 

                                                      

272
 Grupo de freiras josefinas que realizava alfabetização e atividades de evangelização e eventos 

comemorativos entre os anos 1970 e 1990. As irmãs saíram do Poço na década de 1990, porém o prédio em 
que funcionava a escolinha persiste e elas são constantemente lembradas nos relatos dos moradores. 
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vivenciado, de forma próxima e intensa, passa a figurar como “memória”. Isto se dá 

porque, conforme Halbwachs (2013) e Bosi (1994), apenas fica o que significa. E a 

construção desses significados ocorre no cotidiano, a partir das práticas dos sujeitos. 

Uma de nossas grandes perguntas foi: como os pertencimentos territoriais 

influenciam as dinâmicas de sociabilidade e como se relacionam à produção de identidades 

e memória do Poço da Draga? Percebemos que os vínculos territoriais sejam locais ou 

microlocais (microterritórios) têm relação direta com a formação de vizinhança e relações 

de compadrio. Por outro lado, os microterritórios também se relacionam diretamente com 

a memória e a produção de várias identidades, seja a de morador da Praia de Iracema ou 

do próprio Poço da Draga. Os microterritórios são como locus de memória, sendo um dos 

principais grupos de referência (HALBWACHS, 2012), vez que muitas vezes as principais 

lembranças dos moradores dizem respeito a fatos ocorridos em suas casas ou nas casas de 

vizinhos próximos. 

Compreendemos que a identidade de morador do Poço da Draga congrega a forte 

relação com a maritimidade e a “Ponte Velha” (o mar como um território), assim como a 

expressiva riqueza cultural associada a tradições cearenses a exemplo da pesca, do 

artesanato e da religiosidade. A influência de um passado de forte atuação da Igreja 

Católica (Irmãzinhas, Arquidiocese e ONG Centro de Defesa e Promoção dos Direitos 

Humanos), que permanecia na lembrança de muitos, em paralelo a uma grande 

quantidade de famílias protestantes. Ainda no âmbito cultural, compreendemos que a 

existência de tantos trabalhadores da cultura configura uma característica marcante do 

Poço. De outro lado, compreendemos que o Poço tem uma identidade ambígua no sentido 

da unidade e da fragmentação: não se trata de uma localidade coesa, porém havia um 

discurso e uma tentativa de alguns moradores mais de negar as diferenças e tensões 

internas. 

Observamos que a tensão existe, na distinção de microterritórios mais vulneráveis 

em comparação aos demais. Por outro lado, em momentos de ameaça de remoção, 

minimamente houve o esforço de agregação e de resistência. Por fim, enquanto elemento 

notável a compor a identidade, observamos a tendência a promover momentos de 

sociabilidade e festa, marcadamente em práticas rituais como as que serão ora descritas. 

 

RITUAIS DE INSCRIÇÃO MEMORIAL: MEMÓRIA, IDENTIDADE E TERRITÓRIO 
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Os eventos: os aniversários e as visitas guiadas 

No Poço da Draga, a memória social é trazida no cotidiano como uma das armas a 

serem utilizadas na defesa do território. Por outro lado, o território e a permanência desde 

as “gerações antigas” reforçam as memórias dos moradores, sendo fenômenos que se 

retroalimentam, conforme a observação atestou. A memória é um elemento que garante a 

continuidade entre passado, presente e futuro, de certa forma protegendo aquela 

coletividade contra um certo perigo de fim, que é sinônimo, ao mesmo tempo, de perda de 

território e de esquecimento. Perder seu lugar e serem esquecidos são dois grandes medos 

para boa parte das famílias. 

Como lembra o autor português Jose Saramago, todos somos habitados por uma 

memória, que o autor poeticamente compara a dois mares: 

 

Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos habitados 
por uma memória. Memória que é a de um espaço e de um tempo, memória no 
interior da qual vivemos, como uma ilha entre dois mares: um que dizemos 
passado, outro que dizemos futuro. Podemos navegar no mar do passado 
próximo graças à memória pessoal que conservou a lembrança das suas rotas, 
mas para navegar no mar do passado remoto teremos de usar as memórias que o 
tempo acumulou, as memórias de um espaço continuamente transformado, tão 
fugidio como o próprio tempo (SARAMAGO, 2009, p. 57). 

 

No Poço da Draga, o mar que para eles é vizinho representa esses tempos de 

passado e de futuro, e que através dos muitos eventos promovidos eles tentam propagar 

para muito além da localidade: que o Poço e suas histórias sejam vistos, ouvidos, 

conhecidos, lembrados.  O estabelecimento da mesma data de aniversário para a 

comunidade e para a ponte também se relaciona à resistência dos moradores para 

permanecer no local, pois muitos compreendem que não podem ser retirados de lá 

principalmente em função da antiguidade da ocupação. O tempo é seu argumento central 

e é através dele que quase todos os discursos de moradores se iniciam.  

Por outro lado, não foi sempre que se comemorou o “nascimento” do Poço em 

1906, há alguns anos essa decisão foi tomada.  A primeira vez que se comemorou o 

aniversário nesse formato foi em 2011, ocasião em que se celebraram os 105 anos da 

Ponte e do Poço da Draga. Tal decisão teve a ver com a aproximação do movimento Quem 

Dera Ser um Peixe (QDSP) que se articulou contra a construção do Acquario naquela área. 
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Atualmente a festa é considerada uma tradição, apesar de não ser antiga, o que 

apenas aparentemente é uma contradição. Uma das autoras esteve presente em um dos 

eventos do aniversário de 107 anos (2013) e de boa parte dos momentos dos 108 e 109 

anos (2014 e 2015).  

Segundo Hobsbawm e Ranger, “muitas vezes, ‘tradições’ que parecem ou são 

consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas” (1984, p. 09). 

Para os autores, a invenção das tradições corresponde a processos de formalização e 

ritualização sempre referidos ao passado, ainda que apenas pela imposição da repetição. A 

invenção é ritualística e não se trata de um falseamento da realidade, mas uma construção 

positiva dos sujeitos, afirmando a sua legitimidade para narrar suas histórias, bem como, 

no caso do Poço, a importância política do reconhecimento de que estão ali há muitas 

décadas. A própria invenção dessa data é uma atitude tática (CERTEAU, 2012), porque 

representa uma espécie de “arte dos fracos” a ser utilizada nos combates cotidianos contra 

os discursos estigmatizantes e deslegitimadores sobre as favelas. 

Na comemoração dos 109 anos, no mês de maio de 2015, a programação foi 

dividida em vários dias e ocorreu quase sempre em três locais: a Ponte Metálica, a praia 

nas proximidades da ponte ou o Pavilhão Atlântico, espaço de que falarei adiante. Nos três 

lugares onde efetivamente ocorreu a comemoração, a relação do Poço com a ponte foi 

sempre reafirmada, seja nos discursos dos moradores, seja pela inegável proximidade com 

ela.  

Um evento que ocorria todos os anos nos aniversários e em outros momentos de 

comemoração eram as visitas guiadas, orientadas pelo mesmo morador. Trata-se de algo 

que era uma marca registrada da localidade. Compreendemos essas situações como 

narrativas de lugar, pois este era apresentado para os moradores mais jovens (para que 

conhecessem e tivessem maior sentimento de pertença e guardassem a “memória da 

localidade”) e para observadores interessados através de uma caminhada regada por 

histórias, entremeadas de lendas e anedotas. 

Durante essas caminhadas, o guia falava muito de memória, de identidade espacial, 

em duas ocasiões chegou a citar autores clássicos, como Milton Santos, ao afirmar que a 

Ponte Metálica é uma “rugosidade” (SANTOS, 2003) e que se deve preservá-la. Neste 

sentido, para Cláudio os espaços não podem ser apagados porque isso descaracteriza e 

mata as cidades. Para ele, os espaços devem ser usados e os usos devem ser lembrados.  
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As caminhadas quase sempre começavam à beira-mar. A praia, nas proximidades da 

Ponte Metálica, era o ponto de partida para explicar a origem pesqueira e portuária da 

localidade, enfatizando sempre a relação com a Ponte. O morador que fazia o trabalho de 

guia demonstrava ali a “cultura vivida” dos que lá habitam, mostrando suas referências de 

passado, que continuava presente. 

Quando das visitas e posteriormente refletindo sobre elas, inevitável pensar que ali 

os lugares são como palimpsestos, sendo escritos, reescritos e recontados conforme os 

usos, e o Pavilhão era um exemplo muito claro disso. Nele, já houve um café e espécie de 

estação quando havia o Porto, já funcionou uma delegacia de polícia, um local de venda de 

frutos do mar, a escola das Irmãzinhas, um posto de saúde, para agora voltar a ser o 

Pavilhão Atlântico. Somente nos últimos anos voltaram a chamar de Pavilhão, mas ainda 

havia quem se referisse ao lugar como “as irmãzinhas”. 

Para o guia, a caminhada e a visita por dentro da área eram muito importantes não 

apenas para os de fora (assim como nós), mas para os mais jovens que não sabiam das 

histórias do lugar. Como se nessas caminhadas ocorresse um ato de escritura, nos dizeres 

de Michel de Certeau, pois o lugar era reescrito e reelaborado a partir das narrativas 

(CERTEAU, 2012). O guia legitimava e autenticava as histórias, não só pelo saber técnico, 

mas por ter morado mais de 30 anos no lugar e por sempre ter tido interesse em acumular 

histórias de lá.  

Pensamos ser essencial entender por que em todos os eventos comemorativos 

ocorre uma caminhada, um ritual que envolve memória e mobilidade, porque se anda 

pelas ruas, becos e vielas. Cada lugar era mostrado com um orgulho e um discurso de 

vitória pela resistência e pelas melhorias alcançadas, sempre ressaltadas por eles como 

conquistas de suas lutas.  

Uma interpretação interessante sobre a visita foi feita por Oliveira: “Se o Poço da 

Draga é uma cidade invisível para Fortaleza, Fortaleza e seus símbolos são transformados e 

renomeados na gramática de quem é ignorado e também ignora” (OLIVEIRA; BARBALHO, 

2017, p.10). 

Em 2016, acompanhamos a transformação das visitas em “Expressos”, fazendo 

alusão a um percurso de trem e ao europeu “Expresso do Oriente”, porém guardando 

relação também com a história de Fortaleza e da localidade. Isto porque a metáfora se 

refere aos trilhos do trem ainda lá existentes, que levava as mercadorias dos navios até os 
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armazéns. Em alguns pontos do Poço ainda é possível ver os trilhos. A intenção dos 

organizadores era fazer paradas fixas, as estações, nos pontos considerados mais 

importantes, em cada um deles um banner informativo. A expectativa é que todos os anos 

o Expresso seja realizado, sempre com a numeração referente ao aniversário, tendo início 

no aniversário de 110 anos, com o Expresso 110 (2016) e tendo ocorrido o último no 

aniversário de 112 anos, Expresso 112 (2018). 

Nos Expressos, cada parada é dotada de grande significação, e cada imóvel e 

morador guardava histórias que o grupo tentava compartilhar através destas estratégias. 

Sobre a riqueza narrativa dessa atividade, discorrem Oliveira e Barbalho (2017): 

 
Todos os locais têm nomes, lendas, mitos e narrativas. Quais histórias 
conhecemos sobre o Poço da Draga, além das propagadas por discursos 
hegemônicos que caracterizam o território como lugar da violência, 
marginalizando a comunidade? Neste século de existência e resistência, os 
moradores do Poço da Draga têm produzido sentido e incorporado os já 
produzidos, criando novas percepções de si [...] [trago] a hipótese de que as 
histórias orais contadas pelos moradores do Poço da Draga sobre a própria 
comunidade, notoriamente as recentes narrativas do Movimento ProPoço sobre 
pertencimento, são tentativas de valorização da história, da memória e da cultura 
da região, afirmando a importância da comunidade para a capital em busca de 
efetivação de políticas públicas que garantam o direito à cidade para os 
habitantes do Poço” (OLIVEIRA; BARBALHO, 2017, p.11-12). 

 

Nessas atividades, o guia enfatizava tanto a macrohistória ou macronarrativa 

(importância do Poço para a Praia de Iracema e para Fortaleza) quanto as microhistórias ou 

micronarrativas (as várias versões do nome Baixa Pau, as tragédias da “Casa do 

espanto”273, dentre outras) que vão sendo desfiadas como o Fio de Ariadne nas visitas 

guiadas: o fio que narra e constrói uma visão de mundo da localidade. As caminhadas são 

tessituras, são costuras, vai sendo formada uma enorme colcha de retalhos tecida 

sobretudo nas conversas entre os mais velhos, entre gerações e nos eventos 

extraordinários. 

 

                                                      

273
 Trata-se de um imóvel localizado na Av. Almirante Tamandaré, próximo da Vila dos Correios, em que 

teriam ocorrido muitas mortes trágicas, inclusive um assassinato, sendo assim considerada uma casa mal-
assombrada. Nas visitas guiadas, sempre é feita uma menção a essa casa. 
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Memória de velhos e os “Guardiões da Memória” 

Assim como as tradições, os rituais podem ser “inventados”. No caso do Poço da 

Draga, identificamos que o momento mais marcadamente ritual dentre todos os que 

compõem a programação dos aniversários parece ser o que eles denominam de 

“Guardiões da Memória”. Acompanhando a comemoração desde 2013, verificamos que 

esse momento foi incluído na programação oficial desde 2014, porém aí denominado 

“Narrativas em volta do fogo”274. O evento aconteceu como um ritual que fazia menção a 

uma prática ancestral em que as coletividades se reuniam em volta de uma fogueira para 

ouvir os anciãos. A ritualidade era inegável, seja na escolha do formato, do nome, seja na 

forma como esses eventos se desenrolavam ao longo dos anos. 

A nomenclatura de “Guardiões da memória” também é emblemática, porque 

reconhece a importância social que é atribuída à memória, pois os moradores 

compreendiam como a sua era rica e precisava ser conhecida, guardada e repassada. Os 

velhos são os guardiões, porém é necessário que haja pessoas para ouvi-los. Esse evento 

não ocorria apenas nos aniversários, mas se tornou uma tradição dentro desta tradição 

que era o próprio aniversário. A existência da roda dos “Guardiões da memória” era 

significativa, ainda mais pelo fato de que existe em torno de uma ritualística e de relativa 

periodicidade: além dos aniversários, ocorriam em outros períodos de agitação ou 

efervescência no Poço da Draga.  

Analisamos esse evento da mesma forma que discuti as visitas guiadas, como 

atividades rituais (PEIRANO, 2003). Nesse momento, costumava ser organizada uma 

estrutura circular seja com esteiras pelo chão ou com cadeiras, montando-se rodas em que 

ficavam dispostos os ouvintes, todos voltados para aqueles que iriam narrar a “memória do 

Poço”. Eram convidados alguns dos moradores mais antigos, considerados como anciãos e 

pessoas mais legítimas para contar como o Poço da Draga teria começado, bem como 

várias outras histórias do lugar. 

                                                      

274
 Essa nomenclatura parece ter sido tomada de empréstimo de evento homônimo organizado pelo 

historiador Júlio Lira no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em anos anteriores. O formato era 
basicamente o mesmo, porém nem sempre os convidados eram idosos no sentido dos Guardiões, mas 
pessoas de variados setores e culturas para conversar em uma roda em volta de uma fogueira, na Praça 
Verde. 



648 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Nas celebrações também eram convidadas pessoas “de fora” e pesquisadores para 

falar sobre a Praia de Iracema e o Poço, mas observei um esforço de valorizar a história 

local e as narrativas que partem dos moradores275. Em virtude disso, nem sempre havia 

uma precisão temporal nas falas ou exatidão de detalhes nos eventos narrados, seja pelos 

Guardiões da Memória, seja pelo guia das caminhadas: como afirma Connerton (1993), a 

memória social difere da reconstituição histórica, caracterizada pelas técnicas e pela busca 

dos fatos tal qual ocorreram. A memória social é constituída de narrativas informais, não 

necessariamente cronológicas, muitas vezes fragmentárias, mas não por isso menos 

verdadeiras. 

Compreendemos que todos esses eventos se explicam por várias questões, mas 

algo central foi o fato de que alguns habitantes do Poço perceberam a importância da 

repetição e dos rituais para a manutenção da memória e da identidade local, à semelhança 

de um artifício inventado pelo personagem José Arcardio Buendia na obra “Cem anos de 

solidão”, de Gabriel Garcia Márquez (1967). 

No romance, o patriarca compreende a relação entre a falta de sono e o 

esquecimento progressivo das palavras. O comprometimento da linguagem não tarda a 

gerar graves efeitos na perda da memória e da identidade, em termos individuais e 

coletivos. A princípio, a solução por ele encontrada foi afixar os nomes em todos os objetos 

e pessoas, mas logo percebeu que o problema era maior do que o artifício encontrado. Foi 

então que construiu a máquina da memória, em que incontáveis lembranças eram escritas 

em pequenos papéis, que seriam exibidos para cada pessoa através do girar de uma 

manivela. Desse modo, cada pessoa deveria se submeter a esse ritual diário de confrontar-

se com fatos e histórias individuais e coletivas, para que não esquecesse de si mesma e da 

família. Nesse sentido, a linguagem através da repetição foi o ritual encontrado para a 

manutenção, desesperada, da memória e da identidade. 

Em nossa análise, os eventos como os aniversários e as rodas dos Guardiões da 

memória constituem as referentes máquinas através das quais o passado é contado, 
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 Uma exceção ocorreu em 2017, em que os organizadores optaram por unir os Guardiões a um encontro 
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casa de Dona Fabrícia, para privilegiar as falas e a participação dos próprios moradores.  
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recontado e reconstruído. A relação entre a memória e a identidade, nesse sentido, passa 

diretamente pela linguagem, pela narrativa e pelos rituais de repetição. Foi por esta razão 

que tomamos como desafio pensar os aniversários do Poço da Draga como eventos com 

elementos rituais ou performáticos em que eram narradas a origem da localidade e outros 

fatores de legitimação. 

 

Considerações finais 

Neste trabalho, a maritimidade foi apresentada como um dos elementos 

marcadores da identidade local, bem como a utilização do tempo como fator legitimador 

da ocupação. Realizamos uma análise das estratégias de transmissão memorial, através da 

repetição e da cristalização da memória sobretudo em eventos cíclicos e ritualizados, como 

os aniversários, as visitas guiadas e os Guardiões da Memória. Esses eventos foram 

descritos brevemente e foi possível estabelecer a relação entre eles e o fortalecimento da 

identidade local. 

Após a realização da pesquisa, foi possível concluir que a localidade do Poço da 

Draga possui uma identidade, ainda que haja várias outras identidades a serem exploradas 

e analisadas – o que não caberia no recorte do presente trabalho. Boa parte dos moradores 

se afirmava uma “comunidade mais tranquila que as outras”, argumentação semelhante ao 

que foi observado por pesquisadores em outras localidades sempre no sentido da 

autodistinção. 

A maior particularidade encontrada no Poço da Draga foram as estratégias, os 

instrumentos de memorialização de que as pessoas têm feito uso para fortalecer suas 

memórias, criando espaços de enunciação, eventos cíclicos como os aniversários, as visitas 

guiadas e as rodas de Guardiões da Memória. Sobre as visitas guiadas, ora chamadas de 

Expressos, compreendemos que são verdadeiras caminhadas-escritura nos dizeres de 

Michel de Certeau (2012). São expressões narrativas do lugar, constituindo-se 

inegavelmente como uma forma particular de expressão da memória naquela localidade.  

Na situação específica do Poço da Draga, a riqueza dos dados demonstrou que a 

coletividade cria vários momentos de agregação com a finalidade de recontar as origens, 

de rememorar narrativas fundacionais e outras de reconhecida relevância social, o que 

Halbwachs (2012) e Candau (2012) chamaram de mecanismos de socialização memorial. 

Ressaltamos que, conforme Candau, compreendemos que o que é possível transmitir 
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socialmente são as metamemórias, as representações acerca da memória. A existência de 

comemorações anuais, os aniversários da Ponte e do Poço da Draga, representava o 

objetivo de periodicamente afirmar que a ocupação é centenária e, portanto, possuidora 

legítima do direito de moradia, do direito à permanência tanto em termos individuais 

quanto coletivos.  

Nos termos de Halbwachs (2012), compreendemos que há no Poço da Draga vários 

“quadros sociais” que são suportes à construção da memória, sendo a vizinhança dos 

microterritórios juntamente com a família estes principais grupos de referência. Isto foi 

observável através da análise das narrativas, considerando que a família e o microterritório 

constituíam o nível mais próximo dos indivíduos, sendo a maior parte das lembranças 

relacionadas a estes dois. 

Vimos que só se pode falar de memória coletiva quando existe um esforço, por 

parte do grupo, para que a memória seja repassada com a finalidade de permanência, 

perpetuação, o que ocorre através da transmissão geracional. Ao longo do trabalho de 

campo, verificamos que no Poço da Draga havia esse esforço comunitário de permanência, 

de transmissão. Assim, ficou nítida a incidência de memórias compartilhadas por boa parte 

do grupo, nos termos de Candau (1992). Comprova-o a existência dos aniversários como 

um cronograma oficial e o mais importante dos eventos anuais, quando a tentativa de 

socialização e reconstrução da memória ficava mais clara, em especial durante as rodas dos 

Guardiões da Memória e as visitas guiadas (Expressos). 

Destacamos que a reafirmação da memória não ocorria apenas em momentos-

chave ou em eventos periódicos que eram uma quebra do cotidiano das famílias. 

Inicialmente, essas estratégias comunitárias foram enfatizadas porque se trata de 

particularidades que ocorrem no Poço da Draga e são muito interessantes, consistindo em 

riquezas do lugar. No entanto, a “memória coletiva” era repassada e reconstruída no 

cotidiano da localidade, todos os dias através de vários atos, conversas e encontros: as 

narrativas eram recontadas e alteradas conforme as disposições, sentimentos e percepções 

dos moradores. 

No Poço da Draga, o passado se misturava com o presente, neste e em vários outros 

exemplos. O Pavilhão era um prédio com passados empilhados, da mesma forma que 

ocorria com as casas. Percebemos, dessa forma, que se tratava de palimpsestos no tempo, 

construções umas por cima das outras, tanto no plano material quanto no simbólico e no 
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afetivo. As ausências eram, a um só tempo, ausências e presenças, como afirmara Certeau 

(2012).  

Por fim, notamos que o tempo, assim como o mar, era quase um sujeito, uma 

pessoa, um vizinho na vida das pessoas. Observei o tempo como um vizinho e também 

como um fator legitimador: era em função do tempo de moradia que as pessoas acreditam 

que não podem ser de lá removidas. Todos os eventos de que pude participar reforçaram o 

fato de ali ser uma “comunidade centenária” e que, portanto, as famílias merecem ficar.  

 

REFERÊNCIAS 

ALVITO, Marcos. Um bicho de sete cabeças. IN: ZALUAR, Alba; ALVITO, Marcos (Org.). Um 
século de favela. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
 
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos (3a ed.). São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. 
 
CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas, poderes oblíquos. In: _____ Culturas híbridas: 
estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2003. pp.283-350. 
 
CANDAU, Jöel. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2012. 
 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à 
África. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1985. 
 
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 
GIRÃO, Raimundo. Geografia estética de Fortaleza. Fortaleza: Casa de José de Alencar, 
1997. 
 
GONDIM, Linda Maria de Pontes. A construção social da memória na moderna Fortaleza. 
In: AGUIAR, Odílio et al (Org.). Olhares contemporâneos: cenas do mundo em discussão na 
universidade. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001. 
 
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à 
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
 
HALBWACHS, Maurice. Memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2013. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A 
Editora, 2011. 
 



652 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. (Org.). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1984.  
 
MÁRQUEZ, Gabriel Garcia. Cem anos de solidão. Rio de Janeiro: Record, 1967. 
 
OLIVEIRA, Bruna L. F. Lima; BARBALHO, Alexandre. Histórias da terra e do mar: narrativas 
cartográficas sobre direito à cidade na comunidade poço da draga sob uma perspectiva 
descolonial. In: ENCONTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO CEARÁ, 10, 2017, Fortaleza. Anais do X ENCONTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Fortaleza, 2017. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/eu/article/view/27050/56557>. Acesso em 10 jan. 2018. 
 
OLIVEIRA, Heloísa M. Alves. O Poço da Draga e a Praia de Iracema: convivência, conflitos e 
sociabilidades. 2006. 108f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Centro de 
Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. 
 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo: Pioneira, 
1976. 
 
PEIRANO, Mariza. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
 
ROCHA, Sergio. Um olhar sobre o Poço. Revista Dragão do Mar, v. 1, n. 1, 2018. Disponível 
em: <http://www.dragaodomar.org.br/revista/1/revista-dragao-do-mar-no-1>. Acesso em 
15 jan. 2018. 
 
RODRIGUES, Lea Carvalho. Novas configurações identitárias e territoriais no processo de 
expansão do turismo no litoral Ceará. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 26, 
2008, Porto Seguro. Anais da XXVI Reunião Brasileira de Antropologia. Porto Seguro: 2008. 
 
SARAMAGO, José. O caderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
 
  

http://www.dragaodomar.org.br/revista/1/revista-dragao-do-mar-no-1


653 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

GT 44 - XAMANISMOS AMERÍNDIOS: EXPRESSÕES SENSÍVEIS E AÇÕES 
COSMOPOLÍTICAS 

 
Comunicações orais 

  



654 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA INDÍGENA KIRIRI 
 

Vanessa Moraes276 
Gabriel N. Cardoso277 

Resumo 
O povo Kiriri, tem o Toré como seu ritual sagrado. Suas entidades (os encantados) 
aparecem através da incorporação de algumas índias. Em alguns momentos desse processo 
os encantados falam uma língua que não é o português (idioma que falam cotidianamente) 
e que é identificada como sendo a língua dos seus antepassados. Por conta disso, esse 
povo vem efetivando um processo de revitalização linguística. Esse artigo se propõe a 
mostrar como eles articulam diferentes saberes para ampliar o léxico sobre seu próprio 
idioma. 
 
Palavras-chave: Kiriri; Língua indígena; Xamanismo; Índios do nordeste; Doença. 
 

Introdução 

Os Kiriri são uma etnia indígena localizadas no norte da Bahia no município de 

Banzaê. Possuem um território já homologado de 12.320 hectares com 14 aldeias. Segundo 

meus interlocutores existem aproximadamente 4 mil índios vivendo nessa região. Eles 

fazem parte do contexto etnológico do nordeste, marcado por um processo colonial que 

resultou em certa especificidade linguística, onde os povos indígenas da região (com a 

exceção dos Fulni-ô de Águas Belas-PE) atualmente são falantes do português, tendo suas 

línguas tradicionais caído em desuso. Em função disso, tais povos encontram-se em uma de 

duas situações: ou não possuem uma língua indígena ou estão em processo de 

revitalização linguística. Assim, tratarei nesse artigo como esse processo está ocorrendo 

entre os Kiriri, buscando mostrar como eles articulam seus conhecimentos para poderem 

falar a “língua dos antigos”. Compreendo revitalização linguística de acordo com a 

concepção de Bruna Franchetto (2014): 

 

A revitalização linguística consiste na pesquis e desenvolvimento de 
metodologias de manutenção e propagação do uso de línguas 
ameaçadas. O trabalho é desenvolvido por linguistas em parceria  
com comunidades falantes de línguas minoritárias,  ameaçadas,  ou 
extintas. Cada situação exige pesquisa,  abordagens e metodologias 
específicas,  de acordo com dados sociolinguísticos sobre cada 
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população, e também de acordo com os objetivos de cada 
comunidade envolvida.(FRANCHETTO,2014,2p.)  
 

Atualmente no Brasil existem muitas etnias indígenas que estão em 

processo de revitalização linguística ampliando seu número de falantes. Esse 

processo tem sido muito importante, todo o conhecimento tradicional da 

linguagem de um povo, a qual é historicamente desvalorizada e 

frequentemente tratada de maneira pejorativa. Além disso, esse processo traz 

noções importantes para pensarmos as situações das línguas indígenas no 

Brasil, como o conceito de línguas ameaçadas ou extinta. Marcos Maia, 

expressa muito bem essas concepções mostrando que: 

 
O termo línguas ameaçadas de extinção foi inspirado pela perda de diversidade 
biológica que vem ameaçando os diferentes ecossistemas do planeta, 
principalmente nas últimas décadas. A degradação do meio ambiente natural tem 
avançado rapidamente em escala global, trazendo consequências diretas, em 
maior ou menor grau, para a qualidade de vida das sociedades humanas em 
todos os continentes. Obviamente, não se trata de estabelecer uma correlação 
determinística simplista entre a degradação dos ecossistemas naturais e a perda 
da diversidade linguística, uma vez que mesmo em regiões cujo grau de 
diversidade de espécies animais e vegetais é relativamente baixo, pode-se 
encontrar grande diversidade linguística. Além disso, a comparação das línguas 
com organismos biológicos não é exatamente nova, remontando, pelo menos, ao 
século XIX e deve ser, realmente, tomada com certo cuidado. De qualquer forma, 
os indicadores sobre a perda de línguas no mundo são, como vimos, de fato, 
preocupantes, tornando relevante, pelo menos nesse sentido, a analogia com a 
perda das espécies naturais: uma vez extinta uma espécie animal ou vegetal, não 
há como recuperá-la. Do mesmo modo se uma língua deixa de ser falada, sua 
recuperação é dificílima, se não impossível. A questão que naturalmente se 
impõe ao se exercer uma reflexão sobre esses quadros de projeções 
verdadeiramente apocalípticas sobre o futuro das culturas e línguas ditas 
minoritárias no mundo é a de saber se é viável encontrarem-se alternativas que 
desconfirmem ou permitam evitar a realização de prognósticos tão 
desalentadores. Proceda-se, inicialmente, a uma avaliação da causa mortis, o 
fator ou conjunto de fatores responsáveis pela ameaça de extinção que paira 
potencialmente sobre milhares de línguas no mundo, incluindo as menos de duas 
centenas de línguas brasileiras. Trata-se, assim, de determinar-se por que uma 
língua morre. A resposta é imediata: uma língua morre porque deixa de ser 
falada. ( MAIA, 2006,64-65p.) 
 

Aparentemente as noções de línguas ameaçadas e extintas são conceitos muito 

coerentes. De fato, se uma língua pode vir a ser deixar de ser falada ela está ameaçada, 

concordo com o autor nesse ponto. Mas será mesmo que quando uma língua deixa de ter 

falantes ela passa a estar morta ou extinta? Dizer que uma língua existe mesmo depois de 

deixar de ser falada parece um absurdo. Porém, existem determinadas etnias afirmando 
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que possuem uma língua indígena, apesar de não terem nenhum falante vivo.  Diante 

desse fato, não podemos acusar essas pessoas de mentirosas ou loucas. Na medida em que 

um conceito não nos é útil para analisar a realidade é necessário abandoná-lo e repensar 

nossas categorias de tal forma que nossa reflexão sobre o outro não diminua ou 

desrespeite seu conhecimento.  

Dizer para um índio que sua língua está morta ou extinta, sendo que esse indígena 

afirma que sua etnia possui uma língua, isso pode ser facilmente interpretado como 

desrespeito ao conhecimento tradicional daquele povo. Assim, é necessário admitir que 

não só é possível a existência de uma língua indígena sem pessoas que falam 

cotidianamente, como isso é uma realidade de diversas etnias como os Tuxá, Kiriri, Pataxó, 

Truká, Tupinambá, dentre outros (BOMFIM,2013; COSTA,2013; DURAZZO,2019). 

A partir do caso Kiriri é perceptível como o conceito de língua morta ofende a 

realidade desses povos. Nessa etnia não existem índios que falam rotineiramente essa 

língua, porém reivindicam que possuem uma, a qual era falada por seus ancestrais. 

Atualmente eles buscam formas de promover seu processo de revitalização linguística, que 

ocorre principalmente a partir da correlação que eles fazem sobre diferentes saberes que 

surgem de diferentes fontes, as quais são, as obras do Padre Mamiani, o saber ritual e a 

tradição oral. Irei separar esse artigo em quatro partes, cada uma destinada a explicar 

essas diferentes fontes e no final irei mostrar como elas estão sendo articuladas nos 

diferentes grupos políticos. 

 

Obras do Mamiani 

É importante saber que o povo Kiriri é uma etnia que viveu em aldeamentos 

missionários ao longo do século XVII. Documentos históricos mostram que existiam índios 

dessa etnia em quatro aldeamentos diferentes, que eram Aldeia de Santa Teresa em 

Canabrava (atual de Ribeira do Pombal/BA), Aldeia Nossa Senhora da Conceição em 

Natuba(atual Nova Soure/BA),Aldeia do Geru (atual Tomar do Geru/SE) e Aldeia da 

Ascensão do Saco dos Morcegos(atual território indígena Kiriri )(LEITE, 1945). 

Esses espaços eram promovidos por padres jesuítas. Eles acreditavam que os índios 

tinham uma “natureza corrompida” e que seu dever era elevá-los à virtude. A única forma 

de fazer isso era torná-los cristãos. Esse discurso expressava a mentalidade hegemônica 

daquele período e foi promovido tanto pela igreja quanto pelo império português. Naquele 
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momento a igreja sofria sérias acusações de corrupção e precisava ampliar seu número de 

fiéis, bem como, sua força política. Uma das estratégias encontradas para ampliar seu 

poder foi a criação de uma instituição chamada Companhia de Jesus, que tinha como seu 

principal representante Santo Inácio de Loyola. Essa ordem religiosa era composta por 

padres jesuítas, que eram preparados para irem a América evangelizar povos indígenas . 

Isso cumpria dois propósitos principais. O primeiro era de que ampliava o poder da igreja, 

através dos Aldeamentos Missionários que foram instalados no Brasil, transformando os 

índios em cristãos e trabalhadores nas terras desses locais, promovendo economicamente 

a igreja. O segundo propósito era que pacificava os índios, tornando os negócios dos 

colonos mais fáceis de serem expandidos (COSTA et COSTA,2009). 

A vida nos aldeamentos era marcada pela imposição de ideologias cristãs em 

detrimento das crenças indígenas. A influência dos missionários foi caracterizada por uma 

ampla imposição pedagógica com uma subalternização e tutela dos indígenas. Esse 

contexto de catequização indígena tinha um grave problema linguístico para os padres, 

pois nem todos compreendiam o que os índios falavam e nos aldeamentos concentravam-

se diferentes etnias e línguas. Assim, esses locais eram espaços de multilinguísmo marcado 

pelo encontro de diferentes culturas. Para os jesuítas alcançarem seus objetivos foram 

elaboradas obras sobre as línguas indígenas, as quais eram encomendadas pelo próprio rei 

de Portugal. A publicação dessas obras era realizada por um padre que as escrevia, mas a 

elaboração delas era feita por muitos padres, os quais compartilhavam as informações 

linguísticas que tinham e constantemente conferiam com os índios se seus dados estavam 

corretos. Serafim Leite (1945) retrata um pouco sobre como isso aconteceu nos 

aldeamentos que viviam os Kiriri. 

Em 1666 o padre João de Barros inicia seu trabalho no sertão da Bahia e 
fica conhecido como “apostolo dos Kariri”, pois conhecia muito aquela 
região e os povos que ali habitavam. Era um dos padres que mais 
conhecia esses dialetos e transitava entres as aldeias dos Kariri. Ele 
ensinou muitos aspectos das línguas indígenas aos outros padres, dentre 
eles o padre Vicencio Mamiani, que passou muitos anos na aldeia do Geru 
e em 1698 publica a “Arte de grammatica da língua brasílica da naçam 
Kiriri” e em 1699 “Catecismo da doutrina christãa na lingua brasilica da 
naçam Kiriri”. Ambas as obras tinham como principal objetivo ensinar as 
línguas faladas na região para os padres poderem promover a catequese e 
gradualmente fazer os índios substituírem sua língua pelo português, por 
isso Mamiani caracterizava sua obra como “o remédio das almas dos 
índios”. (LEITE,1945,310p). 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFofiXieHWAhXBF5AKHW31BA0QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.etnolinguistica.org%2Fbiblio%3Amamiani-1698-catecismo&usg=AOvVaw1-vMsItY2XMW86Y1vHPKlt
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFofiXieHWAhXBF5AKHW31BA0QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.etnolinguistica.org%2Fbiblio%3Amamiani-1698-catecismo&usg=AOvVaw1-vMsItY2XMW86Y1vHPKlt
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Nessas obras, o Padre Vicencio Mamiani (1699;1698) não buscou expor um registro 

exatamente igual à forma como os índios falavam, pois o intuito era elaborar uma obra que 

pudesse fazer com que outros padres se comunicassem com o máximo de índios possíveis. Por isso, 

elaborou um livro ,com uma língua que permitia os padres se comunicarem com o máximo de 

índios do sertão. Para fazer seus livros ele homogeneizou as variações dialetais entre as diferentes 

linguagens que estudou, tornando possível a comunicação entre os jesuítas e falantes das diversas 

línguas e dialetos daquela região (ARGOLO,2016). 

 Pode-se dizer que nessas obras está expresso uma língua geral. Esse conceito possui 

diferentes significados. Wagner Argolo é um autor que estuda as múltiplas formas que essa 

categoria aparece em documentos e estudos linguísticos. Ele mostra em suas pesquisas que uma 

das formas que a noção de língua geral pode aparecer é como uma língua franca278 utilizada para se 

comunicar com falantes de diferentes línguas em um contexto multilíngue e colonial brasileiro, 

como é o caso do kipeá (ARGOLO,2016). 

O kipeá é a língua que está nas obras de Mamiani. Segundo Aryon Rodrigues (1986), faz 

parte da família linguística Kariri. Ele levanta a hipótese de que existe o tronco linguístico macro-jê, 

caso esse tronco exista, a família linguística Kariri pertence a ele. Segundo Maria Carvalho, Beatriz 

Dantas e Augusto Sampaio (1992), existiam quatro línguas Kariri, o sapuya e kamuru, falados na 

região de pedra branca, onde atualmente é próximo da atual cidade de Cachoeira, kypeá, falado no 

sertão nordestino, principalmente pelos Kiriri e o dzubukuá falado na metade ocidental do 

submédio do rio São Francisco (DANTAS et al,1992, p.432). 

Atualmente muitos Kiriri conhecem esse trabalho e utilizam no processo de 

revitalização linguística, pois sabem que essa obra foi usada no aldeamento missionário 

que viveram seus antepassados. Dentre os quatro que existiam índios Kiriri, o único que 

perdurou foi o de Saco dos Morcegos, onde também, as obras de Mamiani foram utilizadas 

(LEITE,1945). 

Esse aldeamento foi o único que perdurou, porque em 1700 o rei de Portugal fez 

um Alvará Régio que promovia a manutenção de algumas missões, como tentativa de pôr 

fim aos confrontos entre colonos e missionários. Existiam muitos conflitos entre eles, pois 

enquanto os missionários queriam promover aldeamentos para evangelizar os índios, os 

colonos queriam as terras para expandir seus negócios tornando os índios mãos de obra 
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Argolo entende que línguas francas são línguas que surgem a partir do contato entre povos que possuem 
diferentes línguas e em função disso surge uma língua franca que permite a comunicação entre esses grupos. 
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escrava ou assassinando-os, já que estes se colocavam contra seus interesses. Assim, o rei 

de Portugal, através desse documento, determinou que todas as aldeias indígenas que 

tivessem mais de cem casais teriam uma légua em quadra de terras, tendo um raio 6.600 m 

indo do centro até uma das direções dos pontos cardeais e colaterais, formando um 

octógono de 12.320 hectares. Como o Aldeamento Missionário Saco dos Morcegos 

cumpria os requisitos, delimitou-se esse território ( BANDEIRA, 1972).  

Esse foi o único aldeamento indígena que existia Kiriri e foi delimitado, de modo 

que na década de 70, quando essa etnia começa a se reorganizar para retomar seu 

território eles começam reivindicar esse octógono, o qual eles perderam o direito de viver 

com a expulsão dos jesuítas pelo marquês de Pombal. As ordens religiosas foram expulsas 

do Brasil, porque passou a existir uma necessidade de modernização, para tal era 

necessário integrar o índio a sociedade não indígena e transformá-lo em trabalhador 

brasileiro, bem como, essas ordens religiosas tinham o controle de terras importantes para 

o crescimento econômico, por isso foram expulsas  (BRASILEIRO,1996; COELHO,1999). 

Após a expulsão dos jesuítas foi implementado o diretório dos índios que perdurou 

de 1757 até 1798. A intenção dessa lei era, em tese, garantir alguns direitos aos índios, 

reconhecendo-os como etnicamente diferenciados e seu respectivo território, mas na 

prática os povos indígenas sofreram diversos tipos de violência e gradativamente perderam 

suas terras. Outro problema dessa política é que proíbe o uso das línguas indígenas e passa 

a ser aceito apenas o uso do português. Assim, as escolas indígenas são voltadas a ensinar 

o português e tornar os indígenas trabalhadores brasileiros. A partir desse momento, 

algumas etnias deixam de falar suas línguas devido à chacina que é feita aos seus falantes, 

aqueles que ficam sofrem constrangimentos e violências ao falarem na sua própria língua 

(COELHO,1999). 

Com o fim dessa política, os povos indígenas ficam sem qualquer tipo de proteção 

.Nesse período muitos índios ficaram em situação de miséria e tiveram seus territórios 

cada vez mais ocupados por não indígenas. As violências de diversos tipos contra esses 

povos se intensificaram, inclusive linguísticas. Em meados do século XIX, já haviam deixado 

de existir muitas etnias e muitas línguas já haviam deixado de ser faladas (OLIVEIRA,1998). 

Apenas no século XX, eles começam a ter algum tipo de assistência do governo, 

sendo tutelados pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e posteriormente pela FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio). Porém, nenhum desses órgãos traz um auxílio de maneira 
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efetiva, de modo que, muitos índios continuam em situação de miséria. Os Kiriri, por 

exemplo, continuavam morando na região do antigo aldeamento missionário Saco dos 

Morcegos, mas convivendo com muita discriminação e situação de pobreza 

(BANDEIRA,1972). 

Em função das violências que sofriam, na década de 70, iniciaram o processo de 

retomada do seu território com o surgimento de novas lideranças que deram início a uma 

série de ações políticas fundamentais na consolidação dos seus direitos. O conflito para 

retomar seu território foi marcado, de um lado, por posseiros agricultores que dependem 

da terra para seu sustento e, de outro lado, pelos índios que, além do sustento, buscavam 

manter suas tradições (BRASILEIRO,1996). 

Naquela época, eles estavam de tal modo integrado a sociedade regional, que não 

eram mais vistos como índios, pois no imaginário nacional, só seriam indígenas aqueles que 

vivessem de maneira claramente diferente dos não indígenas. Os Kiriri não tinham essas 

características, portanto, para o imaginário nacional é como se eles “deixassem de ser 

índios”. Esse processo se dá com contradições, pois ao mesmo tempo em que são vistos 

como descendentes de índios por carregarem características marcantes da cultura indígena 

e muitas vezes traços fenotípicos dessas populações, também não são vistos como 

indígenas devido ao seu grau de integração com a sociedade regional, ficando assim 

sujeitos a discriminação (REESINK,1998). 

Eles passam a adotar uma série de atitudes para reafirmar sua identidade étnica, 

pois só assim, podem ser identificados como índios e poder reivindicar um território 

indígena. Afinal, o território que foi dado para os Kiriri, é um direito legítimo, o qual, só 

pode ser garantido na medida em que eles demarcam sua identidade explicitamente 

(BRASILEIRO, 1996). Por isso, eles começaram a adotar uma série de práticas que 

demarcassem sua diferença frente à sociedade regional e afirmassem sua condição 

etnicamente diferenciada. 

A partir disso, eles passaram a realizar diversas práticas que ressaltassem sua 

diferença, bem como, deixaram de fazer outras atividades. Começaram a fazer uma roça 

comunitária para financiar as viagens das lideranças, passam a se afirmar enquanto índios 

detentores de direito e expressar isso publicamente, começaram a usar uma tanga feita de 

croá ou pindoba, a qual muitas etnias utilizam, deixaram de fazer rituais relacionados a 

religiões de matrizes africanas e etc.(NASCIMENTO,1994). 
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Toré 

Uma das principais consequências desse processo foi à chegada do Toré entre os 

Kiriri, em 1974. Nessa época foi organizado um grupo de mais ou menos cem índios para ir 

à aldeia dos Tuxá que fica em Rodelas-BA, embora o motivo alegado para ir fosse uma 

partida de futebol era na verdade aprender o Toré e reproduzi-lo entre os Kiriri. O vínculo 

entre essas etnias foi estreitado e os Kiriri ganharam uma importante forma de encarar a 

religião e fortalecer sua identidade. 

Esse ritual é um marcador identitário, que ao ser introduzido nessas comunidades, 

transforma não só a cultura, mas a noção de distinção cultural que existia com relação à 

sociedade não indígena. Eles estavam em tal integração com a sociedade regional que não 

eram reconhecidos como índios. Para reaver seu território eles precisavam demonstrar 

para o estado que eles eram índios, portanto, distintos etnicamente dos não indígenas que 

vivam com eles e merecedores da sua própria terra. Com a prática do Toré eles puderam 

demonstrar isso ritualisticamente, para a sociedade nacional, enfatizando sua diferença 

étnica. O que reconstrói não apenas a sua cultura, mas a sua diferença com relação à 

sociedade regional, negando-a. Uma dissertação que descreve bem o que é esse ritual, 

explica-o da seguinte forma: 

Providências devem ser tomadas em relação à preparação do terreiro, ao ar livre, 
tais como a defumação. Nela um entendido, quase sempre um conselheiro, 
cargo político inferior apenas ao de cacique, com uma cabaça contendo ora a 
bebida jurema, ora o vinho de milho ou buraiê, ora o zuru(cachaça comum), sai 
aspergindo o líquido sobre o chão, enquanto que às suas costas, formando uma 
fila, seguem dois outros entendidos, homem ou mulher, um segurando uma 
lamparina (um fifó de querosene), outro fumando de um paú(cachimbo) e 
baforando ao longo de todo o trajeto, que percorre toda a área externa e interna 
do terreiro. Espera-se com isso, atrair os encantos e afastar os coisa ruim, 
espírito de morto, ou espírito branco, categoria que envolve espíritos tanto de 
falecidos brancos como negros. Visto de cima, o conjunto busca, em fila indiana, 
performar um círculo, homens a frente, girando no sentido anti-horário, de forma 
que os primeiros, puxados pelo pajé, logo alcancem os últimos, necessariamente 
mais lentos, ultrapassando-os ora por dentro do círculo, ora por fora, de modo a 
formar uma espiral que se contrai ao máximo, quando uma inversão súbita de 
sentido, por parte daquele que puxa os demais, desfaz completamente a espiral, 
repetindo-se indefinidamente essa coreografia, que somente se altera no 
momento em que chegam os encantos. Juntamente com o canto e o som 
produzido pela maracá, há também uma pisada característica, um passo simples, 
o "jeito" Kiriri de pisar, através do qual costumam se distinguir de outros índios 
que também dançam o Toré e dos civilizados. Esse movimento em espiral é 
sempre paralisado quando se substitui uma linha - i.é., canto - por outra, servindo 
para que se tome um pouco de fôlego, permanecendo o círculo aberto - essa é a 
hora em que as pessoas entram e saem da formação, já que não é obrigatório 



662 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

que todos dancem todas as linhas. O ritmo tem sua frequência acelerada à 
medida em que se aproxima o climax, quando os encantos baixam ou enramam, 
dando-se aí um grande intervalo para a consulta aos encantados e a ingestão das 
bebidas rituais: o vinho da jurema e o buraiê.(NASCIMENTO,1994)

279
 

 

A comunicação com os encantados, ou seja, suas entidades se dão através das 

mestras, ou seja, índias que durante o Toré “enramam”, como dizem os Kiriri. São mulheres 

que incorporam essas entidades e vão para a camarinha ou “ciência do índio”, locais onde 

os índios vão para se consultar com os encantados (NASCIMENTO,1994). 

As pessoas vão conversar com essas entidades para pedir conselhos, proteção ou se 

curar de alguma doença. “São prescritos tratamentos com defumação, chá, banho de 

folhas ou conselhos” (NASCIMENTO, 1994). Outra forma de se comunicar com essas 

entidades é quando elas aparecem no sonho, o que é algo bem relevante e a depender de 

como seja , isso pode afetar a vida de toda a comunidade ( NASCIMENTO, 1994). 

Em campo ouvi relatos dos Kiriri que tanto em sonhos como no ritual existem 

momentos em que os encantados falam em uma língua que é identificada como sendo a 

“língua dos antigos”. Às vezes falam palavras no meio de uma frase que está sendo dita em 

português e em certos momentos falam frases inteiras na língua dos antigos. Alguns índios 

anotam essas palavras e frases e incorporam esse conhecimento ao léxico que estão 

elaborando sobre a sua língua.  

Um dos meus interlocutores contou-me que certa vez ouviu no Toré, um encantado 

falar o nome de uma fruta e ele achou aquela palavra muito bonita, porém não conseguiu 

aprendê-la. Ao final do Toré, no momento em que eles param para rezar agradecendo e 

fazendo pedidos, ele rezou para aprender essa palavra e depois sonhou com ela e 

incorporou ao seu léxico. Desse modo a relação com agências não humanas é vivida 

através de processos de aprendizados linguísticos nos sonhos. 

Isso impulsionou o processo de revitalização linguística, o qual começou a ganhar 

destaque nessa época, principalmente após muitas discriminações que passaram por não 

falarem uma língua indígena. Alguns Kiriri relataram que muitos não indígenas acreditavam 

que eles não eram índios, porque falavam apenas português. Até mesmo, indígenas de 

outras etnias já haviam dito que os Kiriri não eram índios, porque não possuíam seu 
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próprio idioma. Além disso, um dos professores certa vez mencionou que faltava algo na 

sua identidade e esse algo era a língua. Não por coincidência o processo de revitalização 

linguística surge como uma extensão do processo de retomada territorial e luta pelo 

reconhecimento étnico. 

Assim, é preciso compreender em seus próprios termos que uma língua que ganha 

destaque a partir um processo de retomada territorial necessariamente destoa do que os 

linguistas Irão conceber enquanto língua, isso se reflete na concepção que ambos têm 

sobre falantes. Os linguistas acreditam que o falante é aquele que consegue se comunicar 

através de uma língua cotidianamente (MAIA,2006). Os Kiriri acreditam que os falantes da 

sua língua são essas entidades sagradas. Certa vez, em campo, um dos professores Kiriri me 

explicou que os encantados foram índios que tinham muito conhecimento religioso e 

sabiam falar sua língua, mas que infelizmente não puderam passar essa sabedoria adiante 

ou esse tipo de saber acabou se perdendo ao longo dos anos que os Kiriri passaram sendo 

discriminados e por isso tiveram que deixar de realizar determinadas práticas. Hoje, esses 

índios que tinham esse conhecimento reaparecem no Toré como encantados trazendo 

diferente saberes, principalmente o linguístico. Em função disso, apesar de existirem 

poucos índios que conseguem ter alguns diálogos na língua, seus principais falantes são os 

encantados que aparecem na incorporação de algumas mulheres. Até porque, os poucos 

Kiriri que conseguem se comunicar, não utilizam essa linguagem cotidianamente, tanto por 

serem poucos, quanto pela falta de vocabulário para se referir a tudo que faz parte do seu 

cotidiano. 

Esse conhecimento linguístico é algo central na sua relação com agências não 

humanas. Em campo, é muito comum ouvir a frase “a língua é nossa defesa”, isso quer 

dizer que através desse conhecimento é possível evitar situações de perigo e/ou curar 

doenças. Por exemplo, um dos meus interlocutores contou-me que certa vez estava 

bêbado e esqueceu onde estava sua moto, ao sair para procurá-la , ele acabou entrando 

em um terreno de uma pessoa e viu alguns homens virem em sua direção, por conta disso, 

ele se escondeu atrás de uma árvore e falou algumas palavras na língua, os rapazes 

passaram próximo dele, mas não lhe viram. Ao ver de perto aquelas pessoas ele percebe 

que os conhece e foi falar com eles, os quais lhe disseram que achava que se tratava de um 

roubo e não de alguém que estaria ali procurando uma moto. Os homens ajudaram esse 

índio a encontrar sua moto e assim ele foi embora. 
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Outro interlocutor contou-me que em certos casos de doença, algumas pessoas que 

tem um maior conhecimento sobre o ritual, fala algumas palavras na língua e ao mencioná-

las ela pode efetivar a cura. Por isso, a língua também é vista como um “remédio”. Para os 

Kiriri “remédio” é tudo aquilo que pode lhes auxiliar a evitar ou curar uma doença, assim 

nessa categoria encontram-se tanto drogas existentes em farmácias, quanto ervas, a 

língua, rituais de cura, dar algo para suas entidades sagradas, etc.  Esse conhecimento é tão 

importante que as palavras que os índios mais conhecem da língua são os nomes das 

plantas, as quais os encantados no Toré, muitas vezes ao falar o nome das ervas, fala na 

própria língua. Desse modo, o conhecimento linguístico é muito importante tanto para 

aprender mais sobre o ritual, quanto para efetivar uma melhor comunicação com suas 

entidades sagradas. Assim, o conhecimento linguístico e o conhecimento ritual fazem parte 

de um mesmo espaço e se retroalimentam, pois saber se comunicar com os encantados 

promove um maior aprendizado sobre o ritual e saber mais sobre o ritual permite uma 

melhor comunicação com os encantados. 

Essa comunicação acontece de outras formas para além daquilo que os linguistas 

concebem com oralidade e aquisição ou aprendizado de uma língua (SANTOS,2019). Os 

Kiriri realizam um ritual conhecido como concentração, o qual eles falam que ficam em um 

determinado local na serra fumando paú e ouvindo os sons da natureza, através dos cantos 

dos pássaros e balançar das folhas eles aprendem sua própria língua. 

Além disso, a língua como dizem os Kiriri “fortalece” o Toré. Fortalecer aqui significa 

que ela amplia os potenciais benéficos, aumenta a qualidade, torna mais eficaz o modo 

como fazem o ritual e os objetivos que tem. Por isso, muitos grupos atualmente buscam 

cantar o Toré na língua. Não foi à toa que quando esses índios buscaram retomar seu 

território, houve um momento em que eles entraram em Mirandela, (atualmente a aldeia 

mais importante), cantando o Toré na língua. Para eles, os cantos atraem as entidades e 

fazem com que elas estejam ali presentes, chamá-las através do seu idioma promove um 

contato mais íntimo com esses seres e fazer isso em um momento de retomada territorial 

foi fundamental para alcançar seus objetivos, pois assim eles expressavam seus diacríticos 

por meio de um ritual e de uma língua, bem como, garantiam a participação das suas 

entidades sagradas.  

 

Tradição oral e língua 
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A partir desse período de retomada territorial, eles começaram a buscar os mais 

velhos que conheciam palavras na língua e iniciam um processo de coletar e sistematizar 

um léxico. Dessa forma, os idosos passam a assumir um papel central no processo de 

revitalização linguística. 

Nessa comunidade as falas das pessoas mais velhas, em geral, são mais respeitadas 

e mais respaldadas. Existe um respeito maior por aqueles que são mais idosos, pois desde 

criança os Kiriri são ensinados a ter uma atenção e um respeito diferente com os anciões. 

Assim, mediante a valorização da tradição oral através dos mais velhos, o protagonismo 

dessas pessoas nesse processo tornou-se muito importante, até porque se existiu alguém 

que pudesse ter tido contato com os últimos falantes, esse alguém só pode estar entre os 

idosos. Por isso, eles são tão importantes para esse trabalho. 

Desde que iniciei essa pesquisa em 2016 até meus últimos dias em campo em 

meados de 2019, só conheci quatro pessoas que sabem algo sobre a língua. Infelizmente, é 

um número bem reduzido e eles não conhecem palavras o suficiente para formar o léxico 

de uma língua que possa ser falada cotidianamente. Porém, a contribuição dessas pessoas 

para esse processo tem sido de extrema importância para o desenvolvimento desse 

projeto de revitalização, pois a partir dessas palavras já existentes, podem-se criar novas 

palavras. Além disso, dá uma base para fazer uma análise morfológica sobre o estudo desse 

léxico e uma análise fonética sobre como eles pronunciam essas palavras. Após o processo 

de retomada territorial em 1998, ainda hoje vejo muitos jovens procurarem esses idosos 

para conhecer melhor seu próprio idioma. 

 

Questões políticas atuais 

Essas três formas pelas quais esses índios tem buscado efetivar esse processo de 

revitalização linguística está intimamente ligado ao que eles pensam sobre língua e sobre a 

“língua dos antigos”, essas duas noções operam entre os Kiriri muito diferente da forma 

como os linguistas pensam os fenômenos relativos à linguagem. 

Entre eles, a palavra língua tem diferentes significados, basicamente identifiquei 

três formas que elas são mais comumente usadas. Uma delas se expressa como sinônimo 

de linguagem e comunicação, significando toda a expressão que é usada para se 

comunicar, independente de com quem se comunique. Para eles, essas noções são tão 

válidas para falar da linguagem dos humanos quanto para falar da linguagem das plantas, 
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dos animais ou ainda de entidades sobrenaturais, levando em consideração que se 

comunicam com todos esses seres de maneiras diferentes, bem como todos esses seres 

tem um modo próprio de se comunicar com eles.  

Além disso, a palavra língua pode ser referente a um idioma, como o português. 

Nesse caso é interessante ressaltar que o discurso de alguns professores é de que o 

português deve ser ensinado na norma culta, porque os estudantes devem saber escrever 

uma redação de maneira que lhes possibilite passar em um concurso ou no vestibular. Eles 

disseram que é importante permitir que o aluno expresse sua fala da sua maneira, porém 

na hora de escrever ele precisa fazer isso de acordo com a norma culta. Uma das 

professorar certa vez relatou que um dos problemas enfrentados na escola não indígena 

era que os professores diziam que havia o certo e o errado e que o certo era a norma culta, 

onde claramente se fazia um ensino que valorizava apenas a forma de se expressar que 

esteja em consonância com as regras gramaticais. Ela diz que “os professores indígenas 

tem a consciência de que o aluno pode falar de outras formas, mas que deve escrever na 

norma culta para poder se comunicar com os outros e fazer provas” e que o aluno “deve 

aprender pro mundo lá fora”. Eles têm uma noção entre eles de que há diferenças na 

forma como as pessoas falam a depender da aldeia. São comuns discursos que dizem que 

as pessoas da aldeia de Mirandela falam mais devagar do que as pessoas que moram na 

aldeia de Cajazeiras e Araçá.  

Além disso, outro conceito de língua é o que aparece como sinônimo da sua própria 

língua. O que ironicamente tem um aspecto inverso ao do português, pois enquanto eles 

possuem uma noção do português que ressalta e valoriza as diferentes formas de se 

expressar, ao usarem a palavra língua para se referir à língua dos seus antepassados, a 

noção que têm não admite mudanças linguísticas, no limite a língua que eles almejam um 

dia voltar a falar, deve ser exatamente igual à língua que seus antepassados falavam, sem 

variação ou distinção.  

A ideia geral que eles têm sobre o que é a “língua dos antigos”, além de ser 

insuficiente para dar conta das complexidades que envolvem os materiais linguísticos que 

eles querem utilizar, dá base para eles se deslegitimem mutuamente sobre o próprio 

ensino da língua.  

Atualmente, cada grupo político que está engajado no processo de revitalização 

linguística, tem uma concepção diferente do que é a “língua dos antigos”.  Existem 8 
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segmentos políticos, cada um composto por um cacique diferente, o qual é responsável 

por liderar seu grupo e cooptar recursos externos para a comunidade, bem como, lutar 

pelos direitos do povo. Cada cacique possui em média 2 ou 3 conselheiros, os quais são 

como o porta-voz deste em uma ou algumas aldeias, eles fazem uma ponte entre o cacique 

e a comunidade, promovendo reuniões e a roça geral280, mobilizando politicamente seu 

grupo. Além disso, todo cacique tem um pajé, o qual é responsável tanto por realizar 

obrigações religiosas quanto por promover ações políticas em prol da sua comunidade. 

Aqui, religião e política são esferas que se confundem, pois em geral todas as lideranças 

são “entendidos”, ou seja, pessoas que tem obrigações rituais e entendem mais do que a 

maioria a “ciência do índio”, ou seja, conhecimentos que são obtidos através dos 

encantados. 

Dentre os 8 grupos que existem, 5 destacam-se no processo de revitalização 

linguística, cada um com seus próprios métodos e em uma etapa diferente do processo. 

Dentre esses o grupos, três caciques têm utilizado mais os conhecimentos que obtêm por 

via religiosa para promover o conhecer a “língua dos antigos”. Eles fazem rituais que são 

secretos e só quem pode participar são os índios entendidos na ciência. Quando pergunto 

como eles aprendem a língua através dos rituais, em geral eles respondem que é o segredo 

dos índios e eu não posso ficar sabendo como funciona.  

Esses três grupos políticos fazem um Toré com as músicas na língua, porém todos 

cantam músicas diferentes. Isso acontece por duas razões, primeiro porque algumas 

músicas as pessoas do próprio grupo criaram para o Toré em português e depois 

traduziram, assim mesmo que o Toré fosse apenas em português ainda haveria diferenças 

entre eles, apesar de que muitas músicas que se cantam entre o diferentes Torés são 

iguais. Outra razão para serem diferentes é que muitas vezes cada grupo político tem uma 

tradução diferente para uma mesma palavra e cada um deles reivindica para si o modo 

correto de compreender essa palavra, não aceitando variações ou mudanças linguísticas. 

Além disso, esses grupos procuram os mais velhos para coletarem o material que 

eles têm sobre a língua, em geral, eles dão mais valor aos mais velhos que estão dentro do 
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 Todo conselheiro é responsável por promover a roça geral, da aldeia que ele é responsável, nela o 
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juntar dinheiro para despesas políticas do seu grupo. 
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seu próprio grupo político, apesar de também recorrerem aos outros idosos de outros 

grupos. Dessa forma, juntam o conhecimento ritual com o que os anciões falam, para 

compor um léxico sobre essa língua.  

Outra forma que eles estudam também está associado ao material do Mamiani, no 

final desses Torés eles fazem a oração que está no catecismo que esse padre fez. Eles não 

conseguem compreender linguisticamente esse material e desconfiam da sua legitimidade, 

afinal, essas obras foram escritas por um branco e a tradução de muitas palavras que estão 

nele é diferente da forma como essas palavras aparecem entre os mais velhos e no ritual. 

Tem outro grupo onde aqueles que estudam mais a língua não estão 

necessariamente mais ligados ao ritual, mas sim ao grupo de jovens de Cajazeiras281. Eles 

estudam a língua, utilizando mais a obra de Mamiani. Junto com uma ONG, fizeram um 

material didático chamado “Idioma Kipeá Kiriri”, no final desse livro tem um conjunto de 

palavras, o qual eles coletaram com um dos mais velhos (Zito) e traduziram de acordo 

como estava nas obras de Mamiani. Além disso, tem algumas orações nessa obra as quais 

foram retiradas do catecismo desse padre. 

Outro grupo também não estuda a língua através dos rituais, os estudiosos da 

língua que fazem parte desse segmento em geral usam o livro do grupo de jovens de 

cajazeiras e perguntam aos índios de outros grupos quais palavras conhecem. 

O grande problema desses grupos estarem em diferentes momentos do processo 

de revitalização linguística é que eles se deslegitimam mutuamente. Em conversas 

informais ouvi comentários acusando pessoas de outros grupos como o “dono da língua” 

ou “ele acha que sabe mais que os outros” ou “a língua que ele ensina não é o kipeá”. Isso 

se reflete também no campo espiritual onde ouvi pessoas de outro grupo político, 

questionando a legitimidade de se cantar as músicas do Toré na língua: “como é que eles 

sabem que estão falando certo? Como é que eles sabem que aquelas frases fazem parte da 

língua?”. 

 Esse tipo de questionamento é muito comum e revela a noção estática que eles 

têm de língua, onde falar certo ou falar frases que fazem parte da língua é falar 

exatamente igual a como os antepassados falavam, sem levar em consideração que é 
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 Cajazeiras é uma aldeia, onde esse cacique atua como uma importante liderança 
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possível falar uma língua de múltiplas maneiras. Eles não levam em consideração que 

mesmo se eles não tivessem perdido os últimos falantes e até hoje falassem essa língua, 

ainda assim ela não seria igual à de antigamente, já que toda língua sofre variações ao 

longo do tempo se transformando de acordo com as transformações do contexto em que 

está inserida.  

A falta de conhecimento em linguística acaba reforçando os problemas políticos e 

intensificando os discursos que deslegitimam uns aos outros. Por isso, é muito comum 

pedirem ajuda de pesquisadores para auxiliarem nesse processo, pois é comum eles 

falarem “não sabemos por onde começar”. Nenhum deles estudou ou sabe como começar 

a estudar linguística para se apropriar dos materiais já existentes sobre a língua. O 

conhecimento histórico se restringe a alguns (raros) que tentaram entender as obras de 

Mamiani, mas não são capazes de entendê-las, conseguindo apenas compreender algumas 

palavras e a sua tradução de modo que não sabem como estudá-las ou tirar melhor 

proveito desse material.  

Em função dessa falta de conhecimento é comum índios de diferentes grupos 

políticos se procurarem mutuamente para esclarecer dúvidas e dialogar entre si o trabalho 

que tem feito, apesar dos desafetos políticos que existem entre eles. Esse diálogo às vezes 

é feito com muita desconfiança, mas às vezes é feito de maneira tranquila, dependendo da 

relação que os envolvidos no diálogo tenham entre si. Geralmente, quanto maior o 

desafeto de um índio com o outro maior sua desconfiança. 

O fato é que cada grupo reivindica para si a forma “certa” de se expressar na língua, 

deslegitimando o outro com argumentos diversos. Aqui o ditado popular “saber é poder” 

se faz presente, já que saber a língua constitui um sonho tão importante para essa 

comunidade, que àqueles que mais sabem sobre ela são mais procurados e requisitados, 

ocupam um lugar importante dentro do seu grupo político, alguns estão entre os 

professores mais bem vistos das suas respectivas escolas. Assim, os índios que se destacam 

mais despertem alguma desconfiança em outros professores que estudam a língua, já que 

esse é um campo de disputas, onde é mais bem visto e requisitado aquele que mostra 

saber mais. 

Além disso, os estudiosos da língua ocupam uma função muito importante para a 

comunidade, que é a de fazer uma escola efetivamente diferenciada, que esteja não só em 

função de estudar aspectos relevantes da sua cultura, mas principalmente de torná-la uma 
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extensão do seu processo identitário, tornando-a o motor que impulsiona o sonho de 

voltar a falar na língua.  

Assim, as disputas políticas interferem diretamente no trabalho que está sendo 

feito, em uma tentativa de estruturar uma linguagem que possa ser falada por todos e sirva 

como veículo de comunicação com suas entidades sagradas. Contudo, fazem isso 

separadamente, de maneira fragmentada com distintas metodologias e pouco diálogo 

entre si, além de uma série de disputas políticas envolvendo o processo.  

Conclusão 

É certo que os Kiriri ainda estão no começo desse processo e certamente ainda tem 

um longo caminho a percorrer, mas o que quero demonstrar aqui nesse artigo é o fato de 

que eles têm uma língua e um empenho em promover sua revitalização. Não podemos 

deslegitimar esses esforços ou diminui-los, colocando a língua que eles falam como morta 

ou colocando o conhecimento dos linguistas acima do saber tradicional desse povo. É 

necessário respeitar o conhecimento deles e o modo próprio que esses índios têm de 

articular isso. Os próprios Kiriri admitem que gostariam de compreender melhor o que os 

linguistas pensam sobre língua e sobre o kipeá, mas sem perder seus saberes locais. Apesar 

dessa etnia enfrentar problemas políticos para desenvolver seu projeto de revitalização 

linguística é necessário compreender esse contexto sem preconceitos ou sem inferiorizar 

seu modo próprio de elaborar esse processo.  
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O SOM E A PEDRA: A CONSISTÊNCIA DA ALMA INDÍGENA 
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Resumo 
O xamanismo kulina evidencia que as pedras xamânicas são índices de relações entre humanos e não 
humanos em regimes de transubstanciação perspectivistos que operam através de transformações de 
vibrações. As qualidades mole-duro funcionam como forma de apreensão das diferenças e passagens entre o 
mundo humano e não humano. Tais qualidades se mostraram tradutíveis pelo par grave-agudo evidenciando 
uma estética xamânica fundada na apreensão de qualidades sonoras associadas a qualidades da consistência 
da matéria.  
 
Palavras-chave: Amanismo; Kulina; Tabaco; Canto; Pedra. 

 

No universo das aldeias madiha (povo Kulina, da família linguística arawá, do oeste 

amazônico) da TI Alto rio Purus, o som e a pedra são sem dúvida duas das qualidades mais 

marcantes. Isto por motivos aparentemente diferentes. No que diz respeito à música, não 

se trata apenas de constatar que o cotidiano da aldeia e as ocasiões especiais são marcadas 

por ela (os cantos de ninar bebês são entoados pelas adolescentes durante todo o dia; 

qualquer ocasião especial é motivo para a organização de festividades, sejam tradicionais, 

sejam ao modo ribeirinho ou mesmo evangélicas, em que o canto se mostra aspecto 

central). Mais do que isto, os Madiha reconhecem verdadeira importância a ela. Apenas 

para exemplificar, assim que cheguei às aldeias Madiha, meu anfitrião explicou a beleza de 

um tipo específico de canto enfatizando a saúde que traria para as crianças. Tal associação 

se confirmou no curso de meu trabalho de campo. No que diz respeito à pedra, ela parece 

estar sempre presente nas preocupações madiha – igualmente associada à saúde dos 

parentes e familiares. Pedra, neste caso, é a forma como os Madiha se referem em 

português ao feitiço, cuja categoria dori define na língua nativa. Trata-se de uma 

simplificação, já que o dori não é exatamente uma pedra. De qualquer maneira, toda 

família kulina se mostra sempre preocupada com a saúde de seus familiares e com a 

possibilidade de se verem‘doentes de dori’. Nesta comunicação seguiremos brevemente os 

percursos da pedra e do som para atingirmos uma apreensão bastante material do 

conhecimento xamânico. 

 

A pedra dori 
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O feitiço kulina é a inserção de fragmentos do dori, uma espécie de resina 

endurecida, no corpo da vítima283. A vítima começa a se sentir mal, o dori vai crescendo no 

corpo e, caso não seja extraído, a pessoa deixa a vida aldeã e acaba morrendo. Apenas o 

zupinehe, o xamã kulina, é capaz de extrair o dori do doente e ajudá-lo a restabelecer a 

saúde. É também o zupinehe aquele que é acusado de inserir o dori no corpo das vítimas. E, 

finalmente, o zupinehe deve a sua capacidade xamânica (qualquer que seja ela) à 

quantidade de dori que acumula em seu corpo. Grandes xamãs acumulam grande 

quantidade de dori em seu próprio corpo. Existem desenhos kulina que mostram o corpo 

de um zupinehe como um corpo repleto de pedras-dori284. As conversas kulina cotidianas 

acerca do dori não se focam nas capacidades ofensivas do zupinehe, mas na necessidade de 

proteger os parentes. E a população aldeã possui um conhecimento considerável sobre o 

assunto. Mas para apontar a contribuição madiha para a compreensão dos xamanismos 

ameríndios, gostaria de voltar minhas considerações para outros aspectos deste universo 

que me permitiram a percepção da confluência entre o canto e a pedra. Trata-se da 

iniciação xamânica, isto é, os processos de aprendizado no xamanismo. E também da 

centralidade do tabaco e suas qualidades sensíveis. Será justamente o tabaco que 

permitirá a compreensão da aproximação do canto – e suas qualidades fundamentais, o 

grave e o agudo – e a pedra – naquilo que ela traz de essencial, a natureza do mole e do 

duro. Apenas para iniciar a conversa, a tradução do dori em termos de “pedra” é na 

verdade uma simplificação (realizada pelos próprios Kulina) para a compreensão de uma 

qualidade particular do dori que é a qualidade do “endurecimento”. Quando os Madiha 

traduzem que seus parentes estão doentes pela pedra, eles estão na verdade se referindo 

ao fato de que algum zupinehe operou um endurecimento dentro do corpo do parente. 

Como veremos a seguir, a categoria dori tem uma multiplicidade que se compreende bem 

enquanto diversidade de consistências significativas. Cada consistência desta matéria dori 

implica em determinado poder. Ou melhor, a potência dori está justamente em sua 

capacidade de mudança de consistência. Contudo, a atualização, a efetuação desta 

                                                      
283

 Cf. Pollock, 1985, 1992; Lorrain, 1994, 2000; Altmann, 1994; Cerqueira, 2015. 
284

 Cf.  



675 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

potência, que é o proprio poder xamânico se opera na transformação de mundos. Vou falar 

um pouco do que aprendi com os relatos de alguns velhos xamãs kulina. 

 

Iniciação, dori, encontro 

O primeiro relato narra várias viagens às aldeias de tokorime-animais – tamanduás, 

macacos, pássaros, vespas, tapires, etc. Em cada viagem, um acontecimento 

extraordinário. A narrativa se aproxima em vários aspectos das narrativas míticas de Kira e 

seus irmãos (o demiurgo Kulina)285. Mas, em sua maioria, as viagens implicam na 

aproximação de uma aldeia, onde todos cantam, dançam e bebem cerveja. O visitante é 

levado pelo braço até a roda de dança. Ali, ele canta, bebe e dança durante toda a noite, 

aikha thiaha286. Em seguida é deixado. A aldeia desaparece e ele se vê no balseiro (onde 

vivem os macacos), ou no lameiro (de tapires) ou seja la onde quer que vivam seus 

anfitriãos. Abandonado longe de casa, perdido, ele busca por caminhos que possam lhe 

trazer de volta, muitas vezes se enganando e seguindo assim para uma nova aventura em 

nova aldeia. O retorno é sempre difícil e complicado. Na viagem com o tapir, ele é 

arrastado em alta velocidade (se arranhando, se machucando) por muitas horas antes de 

chegar a aldeia em festa. Ao final da festa ele é novamente arrastado de volta. No final da 

viagem, o tapir começa a girar a sua volta em velocidade crescente e finalmente 

desaparece deixando apenas uma pedra – um endurecimento. Neste relato – e em outros – 

também há os seres que dilaceram o iniciante, que lhe abrem pelo peito, expondo suas 

tripas, levando-o à morte que, ao retorno, desaparece. A iniciação aqui se evidencia como 

uma série de viagens a diferentes mundos-aldeias (associados a diferentes tipos de seres), 

onde o que se vê é a recepção com festa de canto-dança circular e o consumo de cerveja 

(há algumas importantes exceções, o que evidencia que nem todos os seres são 

exatamente iguais entre si). Estas viagens implicam em manipulações (transformações) do 

corpo, como fica bastante evidente nos episódios de dilaceramento e abertura do peito, 

mas também através do consumo de bebidas próprias dos seres visitados (isto é, o 
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compartilhamento de sua alimentação)287. Finalmente implicam um retorno difícil e 

instantâneo que vem junto com um presente – tais presentes são as pedras que o xamã 

guarda em seu corpo. Cada pedra, podemos supor, é o índice de uma viagem, de um 

encontro diplomático. Cada pedra, ou endurecimento, é o índice288 de uma relação-

potência estabelecida. E esta relação-potência (que pode ser diplomática) é possível por 

causa da festividade, do canto-dança circular e do oferecimento de cerveja ou outra 

bebida. Graças ao presente, o xamã tem a potência de trocar de lugar289 com determinado 

tokorime (grupo-pessoa-espírito). Também graças ao presente, o xamã tem a potência de 

curar (dori thomade) seus parentes de feitiço. 

 

Tabaco 

Mas para tanto, ele necessita ativar seus endurecimentos. Por isso, antes de passar 

às considerações acerca de um segundo tipo de relatos, vou tratar brevemente do tabaco. 

O zupinehe kulina é um homem comum: bebe, joga futebol, tem seus filhos e suas 

mulheres. Trabalha em seu roçado, faz suas pescarias e caçadas. Seu corpo é como 

qualquer outro corpo aldeão. Quando é chamado para curar as crianças e parentes, é 

necessário que ele ative os dori que estão em seu corpo para que possa operar sua 

potência. Tal ativação se dá através do tabaco. O tabaco é assim uma substância 

fundamental no xamanismo do zupinehe. Sem o tabaco, o zupinehe nada pode. Os Madiha 

utilizam cotidianamente um rapé de tabaco queimado com as cinzas de determinadas 

árvores. Geralmente o rapé é produzido pelas mulheres. Ele tem uma consistência mais 

grossa – não é um pó muito fino – e é utlizado se colocando uma boa porção entre os 

dentes inferiores e os lábios. Durante o dia, os homens utilizam constantemente este rapé 

para dar força e resistência em certos trabalhos. No início da noite, logo após o jantar, 

homens e mulheres, velhos e adolescentes, costumam colocar o rapé e ficar na cozinha 

conversando, contando estórias, fazendo contas e rindo. É um momento gostoso para as 

                                                      

287
 A este respeito é interessante a análise do ritual koiza (de bebida fermentada), em que os anfitriãos 

‘humanos’ insistentemente oferecem bebida fermentada aos visitantes queixadas, que depois de recusarem 
muitas vezes são obrigados a consumi-la, mas ainda assim a vomitam (Cf. Cerqueira, 2015, Lorrain 1994). 
288

 Cf. Lagrou, 1998, 2007, 2009; Gell, 1998.  
289

 A respeito do “trocar de lugar” com o tokorime, ver Cerqueira, 2015; Pollock, 1985, 1992. A respeito do 
“trocar de lugar” para um outro contexto amazônico, ver Gonçalves, 2001. 
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famílias, as avós ensinam histórias antigas e comentam sobre a crônica cotidiana da aldeia 

enquanto mães e avós colocam seus filhos para ninar no colo. Ao final destas reuniões 

informais, é comum os velhos passarem mais um pouco de rapé e irem cagar e tomar 

banho antes de dormir. 

Nas festividades, sejam elas do tipo que for – festas tradicionais, festas de forró ou 

festas-cultos evangélicos – o rapé forte, que embriaga, é fundamental. Sobretudo as 

adolescentes percorrem a aldeia em busca de rapés, que tornem possível que elas tenham 

resistência para dançar e cantar a noite toda. Os Madiha enfatizam algumas qualidades 

fundamentais no tabaco. A primeira é o amargo – onde se aproxima de outras, como a 

ayahuasca; e em que se contrapõe a uma outra muito importante no universo das aldeias 

kulina em que permaneci, que é o doce do mingau de banana, alimento dado para as 

visitas, indicando oferecimento de calor, de afetividade, de criação de uma memória-

pertencimento. Neste caso, o amargo do tabaco se opõe ao doce do mingau de banana. 

Uma qualidade reconhecida ao tabaco pelos Madiha é sua potência dar fôlego para o 

trabalho e para a dança, a festa. Outra qualidade remarcada pelos Kulina – não em todos 

os rapés – é aquela em que ele se aproxima das bebidas alcóolicas, a embriaguês. Os Kulina 

enfatizam que o bom rapé é aquele capaz de embriagar. Amargo (em oposição ao doce), 

resistência (em oposição à falta de disposição para a vida social) e embriaguês (qualidade 

fundamental para a participação efetiva na festa). Chamo a atenção para o fato de que a 

embriaguês é um sair de si, uma abertura para o outro – como alguns autores já 

mostraram (Pedro, 2018) – e assim em oposição à identidade, ao centrar-se em si. 

O tabaco tem também importância central no xamanismo, como eu disse 

anteriormente. Aqui, a sua qualidade fundamental evidenciada pelos Madiha é que ele “faz 

tremer”. Curioso que quando um homem que não usava o tabaco aproximava o pote de 

rapé forte do nariz, ele arrepiava e dizia, faz tremer. Mas, mais do que isso, os Madiha 

afirmam que o rapé é fundamental para o zupinehe realizar o seu trabalho porque ele faz 

tremer. Faz tremer o corpo do xamã e, sobretudo, faz tremer os seus endurecimentos-

potências xamânicas, os dori que ele tem dentro de seu corpo. Para que o zupinehe possa 

fazer curas ou mesmo cantar, é necessário que ele use o rapé de tabaco (cheirando ou 

colocando dentro do lábio) para que faça tremer o dori que contem em seu corpo. Apenas 

com o rapé, é que o corpo comum do xamã se torna um corpo xamânico. Isto porque ele 

faz vibrar as pedras que tem dentro de si. Veremos agora um segundo relato que nos 
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mostrará que este “faz vibrar” opera uma transformação no estado endurecido do dori no 

corpo do xamã, que possibilita a ação xamânica. 

 

Dori - noma – koronaha – endurecer 

Nas narrativas de iniciação dos velhos zupinehe, o dori se evidenciou como uma 

diversidade de formas-substâncias. Pelo menos outros dois nomes surgiram neste contexto 

(nomes que não aparecem nas narrativas sobre dori-feitiço-pedra dos comuns Madiha): o 

noma e o koronaha. É ainda um tanto nebuloso para mim a distinção destas três categorias 

(dori, noma, koronaha) e tenho certeza que outras categorias se apresentam dentro deste 

universo – categorias que apontam para outros aspectos290. O que ficou mais um pouco 

claro é que esta distinção diz respeito ao mesmo tempo ao grau de amadurecimento do 

zupinehe e às transformações das qualidades mole-duro. Nas diferentes narrativas de 

iniciação que escutei estas três categorias aparecem de formas contraditórias, ora 

indicando por exemplo a qualidade mole ora indicando justamente o contrário; mas 

sempre que a categoria dori se debrulhava nas categorias noma e koronaha291 (às vezes 

apenas uma delas) tratava-se de evidenciar uma questão do âmbito mole-duro. Em 

algumas narrativas, a categoria koronaha aparece como uma dimensão mais madura, 

associada ao zupinehe hadai, xamã mais velho, em oposição ao noma, associado ao 

zupinehe zathi, xamã iniciante. Neste sentido, o noma aparece como a substância de 

abertura, a que violenta, que machuca, que abre o iniciante para a possibilidade de novos 

mundos. O koronaha, assim, se veria mais tarde, em outra fase mais madura desta 

iniciação (que na verdade pode durar toda a vida) e estaria associado à potência do canto. 

Mas em outras narrativas, estas categorias se invertem, mostrando assim que talvez não se 

trate de uma categorização fixada de posições associadas a determinadas qualidades, mas 

talvez de processos que tem centralidade na construção do corpo xamânico. Numa das 

narrativas, o zupinehe afirma sobre o noma que é o mesmo que um dori, mas que muito 

muito forte e que quando o xamã velho coloca o noma no iniciante, ele “treme e cai”. Em 

seguida este mesmo zupinehe continua afirmando que “quando coloca noma, fica mole” e 
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 Como inclusive já apontaram Pollock, Lorrain e Altmann. 
291

 E insistentemente se afirmou que se tratava da ‘mesma coisa’. 
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“vai para dentro do mato” e “assiste muito tokorime”. Assim se aproxima aqui o noma 

também do tabaco. Ambos são importantes porque “fazem tremer”. Melhor ainda, ambos 

são importantes para o xamanismo porque “fazem tremer”. O tabaco possibilita a ativação 

dos endurecimentos contidos no corpo do xamã – fazendo-os tremer, ele os torna potentes 

para a ação xamânica. O noma realiza a mesma coisa mas num nível mais fundamental. Ele 

faz tremer o iniciante, possibilitando que ele realize as viagens aos mundos dos tokorime. 

Mais do que isso, esta narrativa faz uma associação importante que ficará mais explícita 

com a última narrativa trazida para a discussão: entre o “fazer tremer” e o deixar “mole”. 

Operar uma vibração é o que parece deixar mole o iniciante, possibilitando que ele realize 

a viagem aos mundos dos tokorime. Tudo indica que o noma seria uma espécie de hiper-

tabaco que, mais do que fazer tremer, deixa mole. Amolecer assim seria uma condição 

última do fazer tremer, indicando assim que o endurecimento e, sobretudo, o 

amolecimento seriam tradutíveis em termos de um regime especial de vibrações. Amolecer 

é chegar a vibração, a uma super-frequência. Vejamos o último relato que trata sobre o 

noma, evidenciando o que está suposto acima e trazendo um último aspecto importante, o 

regime de vibração corpo-mundo. 

 

Noma – mole-duro – vibração de corpos e mundos 

Em determinada fase da iniciação, quando o iniciante já começa a ser capaz de tirar 

da barriga o noma, ele começa a andar pelo mato. No mato, ele tira o noma da barriga, 

esfrega, esquenta e sopra na frente. “Amolece. Abre, fica mole o chão, a terra abre, 

namibudi292. Abre a terra, então ele entra e vem alma, tokorime”. O noma é soprado à 

frente e amolece a terra. Assim os mundos se abrem um para o outro e é possível a troca: o 

zupinehe vai para os mundos-aldeias dos tokorime, os tokorime vem até o mundo-aldeia 

humano. É interessante que em algumas narrativas o xamã velho (zupinehe hadaí), através 

de sua versão tamanduá, abre o peito do xamã novo (zupinehe zathi ou kawanihi), o revira, 

coloca suas tripas para fora – isto é, coloca o que está dentro fora e o que está fora dentro; 

e é esta abertura que marca o início de sua capacidade de viajar para outras aldeias-

mundos. Se pensarmos nas inversões que operam os grafismos (kaxinawá, shipibo-conibo, 

                                                      
292

 Nami budi é ‘dentro da terra’, principal localidade cosmológica, local onde vivem os tokorime. 
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por exemplo) opera-se uma transformação da dialética do visível e do invisível para uma 

dialética do dentro e fora. O noma que abre a superfície da terra (hiper-tabaco) opera 

também uma dialética do dentro e fora, dentro da terra e fora da terra. Revirando-se em 

seu corpo, o xamã será capaz de atravessar para dentro da terra, onde vivem boa parte dos 

tokorime e outros seres (que seriam invisíveis). O que estes dados indicam é que as 

passagens operadas pelos xamãs são na verdade transformações nos regimes de vibrações, 

transformações que permitem transubjetivações perspectivas. O que este universo de um 

xamanismo dos endurecimentos nos indica, e sua tradução em termos de regimes de 

vibrações (indicado sobretudo pela qualidade xamânica fundamental reconhecida ao 

tabaco), é que as perspectivas entre as quais o xamã é capaz de percorrer podem ser 

apreendidas em um modo não visual (isto é, que está além da ordem do visível e do 

invisível) como regimes de diferenciação de vibrações. As transformações corpóreas vividas 

pelos xamã se operam através de transformações de regimes de vibrações de corpos-

mundos. 

 

Sonoridades Kulina 

Importante falar agora do cantar como tecnologia de manejo de regimes de 

vibrações. Para tanto vou tratar de algumas modalidades de especialidade de canto em 

suas associações com contextos aldeãos, mais especialmente ritos e festas. 

 

Ahie´e 

Os Kulina realizam constantemente os ahie´e ou mariris. Trata-se de festas de 

canto-dança circulares. Em geral as pessoas gostam muito destas festas e tem orgulho 

delas. E no contexto mais contemporâneo, afirmam sua tradição com estas festas. Neste 

sentido, todas as vezes em que visitantes ilustres vêm até a aldeia, os Kulina organizam 

grandes ahie´e, mostrando sua cultura. A despeito deste fazer para mostrar a beleza de sua 

vida para os visitantes, em geral os Kulina que participam dos ahie´e parecem realmente 

adorar estas festas. Melhores ainda do que os ahie´e locais oferecidos para visitantes 

ilustres, são os ahie´e que acontecem em encontros de muitas aldeias de diferentes partes 

da terra indígena. Nestes, grupos de diferentes aldeias se encontram e dançam durante 

toda a noite. E as aldeias possuem seus principais cantadores, que tem seu repertório 

próprio e os grupos de mulheres que sabem bem e fortalecem quando o repertório é 



681 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

puxado. Nas aldeias, na ocasião de pequenos ahie´e e também durante as noites em volta 

do fogo, avós e mães ensinam seus filhos os cantos dos repertórios que mais gostam, em 

geral de cantadores de sua aldeia ou de aldeias próximas. Então, nestas festas maiores, 

quando há encontros de grupos de diferentes aldeias, cantadores de diferentes partes da 

terra indígena (e também visitantes) vão puxar seus repertórios, uns mais outros menos 

animados. Os puxadores são em geral homens – e são considerados os autores dos 

repertórios. Em geral são zupinehe que afirmam que aprendem estes cantos em suas 

viagens às aldeias-mundos dos tokorime. Mas o repertório vinga no ahie´e apenas quando 

o grupo de mulheres está animado e disposto a colocar sua força (coletiva) a serviço do 

canto. Assim, um zupinehe pode puxar seu repertório na dança, mas se as mulheres de sua 

convivência não estiverem dispostas para a festa ou não conhecerem bem seu repertório, 

ele não vingará e logo perderá força na festa. 

 

Tokorime kha ahie´e. Festa dos espíritos 

Existem uma infinidade de festividades e ritos que marcam a vida kulina. O koiza, os 

dutsee toi, e outras brincadeiras-festas-ritos são alguns exemplos já descritos por outros 

autores. Mas para entendermos melhor a importância do canto no universo xamânico 

kulina trago outros dois modos de festividades ou ritos, os Tokorimekha ahie´e e os 

ramikha ahie´e. As primeiras são festas dos espíritos, em geral organizadas para a 

realização de curas mais difíceis – aquelas em que os zupinehe da aldeia não foram capazes 

de curar. Convidam-se zupinehe de várias aldeias, próximas e distantes e se organiza uma 

festa. Confeccionam-se as máscaras khoama, de palha. Os zupinehe seguem para o mato 

no início da noite. O terreiro da aldeia é limpado, organizado, se colocam alguns troncos 

para sentarem, e se acomoda um local para o (ou os) doente(s). A noite cai e as mulheres, 

sobretudo as jovens, começam a cantar em grupo no terreiro, chamando os tokorime. Os 

zupinehe mascarados vão para o mato e desaparecem. Mais tarde, chegam a aldeia, um de 

cada vez, os tokorime mascarados. Eles vem para cantar e dançar com as mulheres. E 

também para tomar a cerveja oferecida (no canto as mulheres oferecem cerveja para os 

tokorime e o nome que a cerveja ganha depende do tipo do tokorime chamado). Chegam 

mascarados, se aproximam do terreiro, começam a cantar, ensinando as mulheres. Logo 

são elas que lhes acompanham. O canto do tokorime, grosso, grave, individual, se 

contrapõe ao canto das mulheres, estridente, agudo, coletivo. Às vezes demora um tempo 
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para o conjunto das mulheres apreenderem bem o canto e finalmente cantá-lo com a força 

de suas vozes. Em seguida, o tokorime é convidado a tomar uma cabaça de rapé e para 

sugar o doente (ou os doentes) que estão ali. Ao longo de toda noite, vão chegando os 

diferentes tokorime. Vem e vão, sempre ensinando às mulheres seus cantos, em geral 

tomando rapé e curando os doentes. Há alguns que são diferentes. Suas vozes graves e sós 

se contrapõe às vozes agudas e estridentes das mulheres, sempre em coro. Alguns também 

conversam, contam de seus mundos. No final da noite, eles começam a não mais vir. Passa-

se um tempo ouvindo-se a sonoridade da noite na mata. E então os zupinehe, exaustos, 

começam a chegar contando o que viveram nas outras aldeias-mundos. Em geral, 

enquanto os tokorime estavam aqui em suas aldeias cantando, dançando e tomando rapé 

com suas parentes, os zupinehe estavam dançando, cantando (aprendendo cantos) e 

bebendo cerveja com os madiha das aldeias dos tokorime. Um velho xamã, falando de sua 

iniciação, narrou que enquanto estes tokorime se aproximam da aldeia, os iniciantes os 

aguardam no meio do caminho. Ali eles trocam bom tabaco por boas pedras. Se o tabaco é 

ruim, a pedra também o será. Tentando aprender a cantar corretamente, acabei 

descobrindo que trata-se ali de forçar a garganta para fazê-la vibrar. As mulheres cantam 

em um agudo estridente, desde cedo as meninas aprendem a forçar a voz para levá-la até 

o extremo. Produz-se um canto muito forte, volumoso, agudo e estridente. Os homens, por 

sua vez, aqueles que são bons cantadores, forçam a sua voz para o grave, produzindo uma 

sonoridade ruidosa, cheia de vibrações – bem ao contrário da sonoridade limpa. O bom 

canto é rugoso, vibrante. As cordas vocais devem vibrar, tremer, para produzir a boa 

sonoridade. Assim é possível contagiar a roda de canto-dança e todos ficam felizes. 

 

Rami-kha-ahie´e. Sessões de ayahuasca 

As sessões de ayahuasca que assisti e participei colocaram ainda mais em evidência 

a importância da vibração no canto. Mais do que isto, mostraram que a manipulação da 

vibração opera através do canto a própria potência transformadora xamânica. Em uma das 

sessões, os dois especialistas em ayahuasca operaram a entoação de cantos alternados que 

alternavam por sua vez tanto registros graves e agudos como andamentos mais e menos 

rápidos. Isto é, enquanto um dos cantores entoava cantos em registros mais altos e limpos, 

com andamentos mais rápidos, o outro entoava em registros mais baixos e vibrantes, com 

andamentos mais lentos. A manipulação dos efeitos provocados pela bebida, as mirações, 
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através do canto parecia se dar através dessa manipulação de registros e andamentos. 

Assim, o especialista mais experiente foi pouco a pouco entoando seus cantos com voz 

cada vez mais grave e vibrando em ondas cada vez mais lentas. Nas pequenas pausas 

formadas na vibração lenta, as mirações começaram a chegar. E então seu canto abandona 

as imagens que formavam até ali e passam a ser simplesmente “A´i´i´iiii, A´i´iiiii, A´i´i´iiii. Os 

versos são puras vibrações graves que param na garganta, “está chegando”, ele diz. 

Justaposto a este canto, o especialista mais novo continua cantando em ritmo mais rápido 

e agudo. O grave, provocado pelo amargo da ayahuasca é manipulado em sua vibração 

junto com a ritmação das palavras até alcançar o ponto em que o canto se torna pura 

ritmação e em que o grave atinge um grau tão profundo que não é possível continuar e é 

como se o tempo parasse e assim fizesse acontecer, aparecer o invisível, a miração. Em 

uma terceira sessão, o canto grave e ritmado opera a própria vibração do corpo, que por 

sua vez faz vibrar toda a casa em que a sessão ocorria. Assim, esta pausa do tempo, neste 

caso operada por um especialista de ayahuasca que também era zupinehe, que se opera 

pelo amargo da bebida, pela última instância do grave e pelo entrave sonoro que gera uma 

vibração ou tremedeira profunda do corpo e do mundo, opera também uma 

transformação do espaço. O xamã utiliza então dessa potência que a substância produz no 

seu corpo e que extravaza para o mundo – o amargo faz tremer o corpo que faz tremer o 

mundo – para realizar uma difícil cura, que sequer os rituais tokorime kha ahie´e foram 

capazes de realizar. Aqui o tabaco e a ayahuasca se somaram a manipulação da vibração do 

corpo e do mundo realizada pelo canto e sua sonoridade para operar a transformação 

xamânica. 

 

Considerações finais 

Pelo caminho da pedra, mais precisamente da habilidade xamânica do 

endurecimento, que possibilita ao xamã zupinehe transformar corpos e mundos e construir 

sua rede de parceiros, espero ter mostrado a aproximação das qualidades mole-duro e os 

regimes de vibração. Fazer tremer é em diferentes níveis possibilitar as passagens 

xamânicas. Amolecer e endurecer é abrir para o outro e se fechar em si mesmo. Pelo 

caminho do canto, mais precisamente a habilidade dos especialistas em canto de 

manipular o tempo através da habilidade de controlar ritmações e frequências de vozes, 

espero ter mostrado que a ritmação associada a regimes de frequências para lá de graves 
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são capazes de transformar fazendo tremer o corpo que faz tremer o mundo, operando 

assim as transformações xamânicas. Os Kulina dominam uma tecnologia que passa pelos 

cantos e pelo uso de substâncias que transformam os corpos, o espaço e o tempo através 

da modificação de regimes de vibrações. Se substâncias como o tabaco e mesmo a 

ayahuasca evidenciam a transformação de corpos através de sua qualidade amarga que faz 

tremer, vibrar estes corpos, o noma, super tabaco xamânico, faz transformar o espaço, 

levando ao limite a vibração, transformando a dureza que distingue as superfícies do 

espaço em moleza que permite a passagem entre eles. E, finalmente, a tecnologia dos 

cantos Kulina, a manipulação do grave e do tremido da voz, associada a um regime de 

transformação rítmica associada a um processo de diminuição da frequência da voz que 

chega a uma pausa sonora angustiante transforma o próprio tempo, possibilitando a 

reversão de mundos, do visível ao invisível. Tal tecnologia nos leva a vislumbrar esta 

paisagem xamânica em que não se trata exatamente da passagem do visível ao invisível, 

mas de outras estéticas, que operam no regime de transformações de vibrações de corpos 

e mundos. 
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A “IMAGEM EM NÓS” E A AGÊNCIA DO CANAIMÉ 
 

Maria Christina Barra293 
 

Resumo 
A proposta deste artigo é pensar o canaimé como uma  figura enigmática que mais se dá a imaginar do que a 
ver a partir da  agência da imagem não só no corpo do canaimé capaz de se metamorfosear, mas também no 
corpo de suas vítimas. Expressão do mal, a presença do canaimé é frequente no dia a dia das comunidades da 
Região das Serras na Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, Brasil. Em sua imagem múltipla dá vida 
a diversas formas de alteridade, fazendo das expressões sensíveis e imagéticas modos de relação e ação no 
mundo. 

 
Palavras-chave: Macuxi; Canaimé; Xamanismo Ameríndio; Conhecimento Tradicional Indígena.  

  
 

 
Obra do artista plástico macuxi Jaider Esbell , 2011. 

 

Durante os anos de 2015 a 2019, participei dos encontros de parteiras, rezadores e 

pajés intitulados “Revivendo nossa cultura e nossa sabedoria indígena” acontecidos na 

Região das Serras na Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, Brasil. Neste tempo e 

espaço etnográfico, busquei ver como se dá a transformação do saber sensível das 

mulheres e dos homens indígenas que se dizem parteiras e parteiros na categoria do 
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conhecimento tradicional indígena. Esse conhecimento, por muitas vezes, é também 

chamado de “medicina tradicional”. Por isso, os encontros são de parteiras, rezadores e 

pajés. São eles os cuidadores, não só das “doenças de índio”, mas também dos modos 

distintos de viver das gentes  que vivem na Região das Serras.  

Por lá, muito se ouve falar do canaimé, pois ele é o mais temido agente das 

“doenças de índio”. É na fala dessas gentes que ele se faz imagem, apesar de sua difícil 

definição.  Aparece  como uma figura enigmática que pode ser homem, animal, espírito, 

entre outros, sempre relacionada a algo ruim. Muitos, para não dizer todos, temem o 

canaimé que dá sinal de estar por perto ao assoviar. Latidos de cachorros e relinchos de 

cavalo são sinais de que ele passou por ali. Não foram poucas as vezes que, à noite, nos 

encontros, dormindo entre mulheres nas suas redes, acordei com cachorros latindo e uma 

dessas mulheres gritando assustada por ter escutado o assovio do canaimé. Expressão do 

mal, a presença do canaimé  é frequente no dia a dia das comunidades da Região das 

Serras. Em sua imagem múltipla, dá vida a diversas formas de alteridade fazendo, das 

expressões sensíveis e imagéticas, modos de relação e ação no mundo.  

Ainda que como reflexões bem iniciais, pois o canaimé em si não se constitui o 

objeto primeiro da minha pesquisa, apresentarei a princípio, falas e descrições que dizem 

da imagem do canaimé enquanto gente, animal e espírito e até mesmo, enquanto coletivo 

e também a própria ação: “faz-se canaimé” (Koch-Grunberg, 2006, p.70). Neste sentido, 

buscarei refletir sobre o que o aproxima do pajé e faz com que alguns indígenas mais 

velhos digam que o canaimé é um pajé, mas que um pajé não é necessariamente um 

canaimé. Partindo de suas múltiplas imagens, tentarei mostrar como, em suas diversas 

formas de alteridade, institui a agência das expressões sensíveis e imagéticas 

acompanhando as transformações nos variados modos de relação entre as gentes mesmo 

da Região das Serras e entre essas gentes e tantos “outros” presentes (Macedo, 2011, 

p.146).   

Pode parecer estranha a escolha deste tema quando o objeto da pesquisa é o 

“conhecimento tradicional indígena” das mulheres e  dos homens indígenas que se dizem 

parteiras e parteiros. Mas é exatamente, por se fazer existir através da imagem e por ser 

ela múltipla e dinâmica, que o canaimé é também uma expressão do sensível que, a meu 

ver, qualifica o que se diz hoje, conhecimento tradicional indígena. A proposta então é 

pensar a agência do canaimé  a partir da “imagem em nós” - em outras palavras, a partir 
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dessa “misteriosa faculdade interior chamada imaginação” (Boehm, 2015, p.24) - não só no 

corpo do canaimé, capaz de se metamorfosear, mas também no corpo de suas vítimas. 

Para tal, proponho refletir a “transformabilidade dos corpos e a comunicação das 

interioridades que neles se escondem” (Severi; Lagrou, 2013, p.12) como uma experiência 

sensível de imaginação e percepção.  

 

As gentes da Região das Serras 

A Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS) ocupa uma parte significativa do 

estado de Roraima na divisa com a Venezuela e a Guiana Inglesa. Da Raposa, região que faz 

divisa com a Guiana Inglesa, dos seus campos e lavrados no município de Normandia, 

chega-se à Serra do Sol, outro extremo da divisa, aqui com a Venezuela, aos pés do Monte 

Roraima no município de Uiramutã. Neste trajeto, da Raposa à Serra do Sol, passa-se nas 

outras três regiões que compõem a Terra Indígena Raposa Serra do Sol: Baixo Contigo, 

Sumuru e Serras.  Os povos que vivem nessa região e também em outras aéreas 

circundantes ao Monte Roraima são denominados Kapon e Pemon. O termo Kapon diz do 

povo do alto, povo do céu e se refere aos grupos Ingaricó e Patamona que vivem nas 

regiões mais altas e mais próximas do Monte Roraima. O termo Pemon abrange os grupos 

que vivem nos campos e savanas que se estendem a oeste e a sudoeste da região: os 

Kamarakoto, os Arecuna, os Taurepang e os Macuxi. Estes termos são duas categorias 

classificatórias mais abrangentes, acionadas num plano mais genérico e abstrato que 

concebem uma identificação comum e cuja tradução é gente, povo, homem, ser humano 

(Armellada & Salazar, 1982, p.152 apud Santilli, 2001, p.16). Nestes termos os Kapon se 

dizem todos tomba ou domba, parentes, e os Pemon se reconhecem todos yomba, 

parentes, semelhante. Os dois grupos consideram-se aparentados, descendentes comuns 

dos heróis míticos Macunaima e Insikiran (Santilli, 2001, p.17). 

A diferenciação dessa gente, entretanto, não se faz  apenas entre os Kapon e os 

Pemon, povos do tronco lingüístico Carib, mas também entre eles próprios: os diferentes 

povos que vivem na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Entre os Kapon, diferenciam-se os 

Ingaricó e os Patamona e entre os Pemon, os Taurepang e os Macuxi. Além dos povos da 

língua Carib - Taurepang, Macuxi, Ingaricó e Patamona, vivem também nessas terras, 

porém em menor número, os Wapichana, do tronco lingüístico Aruak. Diante da 

diversidade de povos que vivem essa região e pelo fato de que a geografia se destaca nos 
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relatos tradicionais destes povos, o recorte deste trabalho é também geográfico. É na 

Região das Serras na Terra Indígena Raposa Serra do Sol que aconteceram e ainda 

acontecem os encontros de parteiras, rezadores e pajés “Revivendo nossa cultura e nossa 

sabedoria indígena” e onde vivem, em maioria, os Macuxi. Muito do que será apresentado 

aqui se refere assim a eles, os Macuxi294. 

 

O canaimé e a “doença de índio”. 

Nas observações de viagem de Koch-Grünberg, (2006) o canaimé é descrito a 

princípio, como um “conceito” e “designa, de certo modo, o princípio mau, tudo que é 

sinistro e prejudica o homem e de que ele mal consegue se proteger”. Não é 

necessariamente um ente, podendo ser um coletivo: “tribos inteiras tem a má fama de ser 

kainamé”.  Pode ser também  ser a própria ação em si: “faz-se kanaimé”. Para ele, o 

“kainamé é sempre o inimigo oculto, algo inexplicável, algo sinistro”, mas “às vezes o 

kainamé veste a pele de uma onça ou veado e assusta as pessoas com ela” (p.70). Um 

pouco mais adiante em suas observações e a partir de uma experiência corporal própria, 

esse “conceito” se torna “crença”: “Quem experimentou no próprio corpo as agudas febres 

da Guiana, especialmente a malária com seus sintomas, entende essa crença dos índios”. 

Ele continua: 

“Kainamé não é o homem, diz o índio. Ele anda por aí à noite e mata gente, não 
raro com a maça curta e pesada, como a que se leva no ombro durante a dança. 
Com ela parte em dois todos os ossos da pessoa que ele encontra, só que a 
pessoa não morre imediatamente, mas vai para casa. À noite, porém, fica com 
febre e, depois de quatro ou cinco dias, morre” (p.70). 
 

Em seu livro Do corpo à alma: missionários da Consolata e os índios macuxi em 

Roraima, Melvina Araújo (2006) sugere que, para os missionários, o canaimé deixou de ser 

uma “superstição” para se transformar em “tradição indígena”. Esta mudança de 

classificação se deu em decorrência das transformações das atividades dos missionários 

nos anos 70.  Enquanto considerado como “tradição indígena” e a partir da nova conduta 
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 O termo macuxi é também hoje usado para denominar as pessoas Importante essa designação, pois o 
Canaimé transita na atualidade em, pelo menos, três países: Brasil, Guiana Inglesa e Venezuela, e em vários 
povos distintos, situados ao redor do mítico Monte Roraima 
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dos missionários de respeito à “cultura” indígena” (2006, p.152), os mesmos não deveriam 

mais intervir no tratamento das doenças atribuídas ao canaimé, que, de acordo com as 

concepções indígenas, não eram passíveis de cura. Assim, os missionários e os indígenas 

acabaram por desenvolver um tipo de classificação das doenças que “permitia a atuação 

tanto de agentes de cura formados segundo os moldes biomédicos (profissionais de 

enfermagem, geralmente as freiras, médicos, etc)” como a atuação dos “indígenas 

(rezadores, parteiras e pajés)”. As doenças passaram então à classificação de “doenças de 

branco” e “doenças de índio” (ibidem, p.154). 

Durante os encontros de parteiras, rezadores e pajés na região das Serras, são 

recorrentes as falas que fazem também essa distinção: 

 

“Tem doença que não é caso de doutor, que não é para remédio dos brancos, 
pois tem reza para espantar bichos das serras, bichos das águas e canaimé, 
espírito que pega as pessoas no mato. Ele não aparece para gente não, ele pega 
as pessoas no mato. O pajé vê o canaimé”. (relato de um senhor no encontro de 
parteiras, rezadores e pajés na comunidade Maturuca). 

 

A distinção classificatória entre “doença de branco” e “doença de índio”, além de 

direcionar os possíveis tratamentos e seus agentes, posicionam também as “causas” das 

doenças e quando possível, os seus agentes como atestado por um senhor indígena macuxi 

no encontro de parteiras, rezadores e pajés: “tem coisa indígena que não pode se misturar 

com o saber dos brancos. Tem doença que é de sucuriju, da onça, do tamanduá. Então não 

é de médico, é do  pajé e do rezador”.  

Assim, o canaimé não é o único causador das chamadas “doenças de índio”, embora 

seja o mais temido. Outros agentes compõem esse tipo classificatório de doença: os bichos 

das serras, bichos das águas, os espíritos das plantas, dos animais, das pedras, e os mauari. 

Os mauari são seres habitantes das serras nos arredores das comunidades que encantam e 

roubam os  espíritos  das pessoas (Santilli, 2000, p.131).  É referido por Koch Grumberg 

como “um demônio das montanhas ou o espírito de um xamã já morto que assume a cura 

em seu lugar” (2006, p.71). Nádia Farage (1991) diz também das serras como a morada dos 

mauari e dos mesmos como os espíritos dos xamãs mortos (p. 109). Paulo Santilli não se 

refere aos mauari como espíritos dos xamãs mortos e sim de pessoas, que segundo os 

senhores indígenas, eram “gente como a gente”. Não ouvi nas conversas e falas durante os 

encontros, nenhuma alusão aos mauari, os seres das serras ou seres das águas, como 
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espíritos dos xamãs mortos. Mas fui diversas vezes, ao andar nos arredores das 

comunidades, orientada a não me deixar encantar pelas pedras, rios e cachoeiras na linda 

paisagem da Região das Serras. Me deixando encantar, minha alma poderia ser roubada, o 

que só seria percebido alguns dias depois, quando começassem a aparecer os sintomas de 

alguma doença qualquer. Ouvi dizer também, sobre a necessidade de se proteger desses 

seres ao caminhar nas serras, passando pimenta em algumas partes do corpo, 

principalmente nas axilas.  

Só o pajé “vê” e sabe do “tipo da doença”. Ele vê os bichos das serras, os bichos das 

matas, os bichos das águas que estão por aí. A fala de um indígena macuxi nos encontros, 

“a gente olha para essas serras aí e acha que não tem nada, mas tem muito bicho aí 

querendo roubar nossos espíritos! Mora muitos bichos nestas serras e matas!” diz destes 

outros seres que povoam a região.  E continua: “Entrar naquela serra ali, não tem porta, 

não tem nada. Mas entrar ali, é uma cidade. Tem muito mauari! O pajé é para brigar com 

estes bichos!”. Ainda de acordo com sua fala, só os pajés que andam pelas serras é que 

sabem desses bichos. Ele vai lá no meio dos bichos e traz o espírito da pessoa doente de 

volta. Esses bichos das serras, das matas e das águas e os mauari são assim, para os 

indígenas da Região das Serras, agentes causadores de doenças, uma vez que eles roubam 

os “espíritos” das pessoas. 

Entretanto, dentre os agentes causadores da “doença de índio”, apenas o canaimé 

aparece no quadro geral da Mortalidade do relatório sintético do Projeto de Atenção 

Básica do DSEI Leste de Roraima295 (2000 a 2008). A imagem a ele atribuída é a “causa mal 

definida nos óbitos atribuídos as doenças indígenas”. Segundo dizem, o canaimé  escolhe a 

sua presa, mas não mata e nem consome logo. O ataque não é visível e nem percebido de 

imediato. Ele quebra a pessoa toda, iniciando pelo pescoço. Mas a pessoa não sente nada 

na hora. Ela só vai sentir depois, quando aparece a febre e as dores pelo corpo que então 
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  O Distrito Sanitário Especial  Indígena é a unidade gestora descentralizada do  Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena (SASISUS). No Brasil, são 34 DSEIs divididos por critérios territoriais, tendo como base  a 
ocupação geográfica das comunidades indígenas. Em Roraima a atenção á saúde dos povos indígenas é 
realizada pelo DSEI Leste para os povos Macuxi, Wapichana, Incarigó, Taurepang, Patamona e Wai-Wai e pelo 
DSEI Yanomami para os povos Yanomami, Sanumá e Yekuana. 
 http://portalms.saude.gov.br/saude-indigena/saneamento-e-edificacoes/dseis 
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se mostra todo quebrado e roxo. As vítimas adoecem de repente, geralmente após serem 

afastadas de suas ações rotineiras ou desviadas de seus caminhos. A morte é certa e 

rápida, demorando de dois a três dias após o ataque.  Na maioria das vezes, nem o pajé 

consegue salvar a vítima de um canaimé. 

Alguns indígenas mais velhos dizem que o canaimé é um pajé e rezador. Mas que 

um pajé não é necessariamente um canaimé (Kumasiri, 2010, p.35). Melvina Araújo (2006) 

relata que, nas diversas vezes que indagou sobre a possibilidade de um canaimé ser um 

pajé, as respostas eram de que “pode haver pajé kanaimé, que os kanaimés tem os seus 

pajés, mas que kanaimé não é um pajé e nem pajé é kanaimé” (p.151). Entretanto, diante 

das inúmeras e variadas descrições do que é o canaimé, a autora aponta para um ponto 

comum entre todas elas: as “capacidades xamânicas altamente desenvolvidas” (ibidem, 

p.152). Essas “capacidades xamânicas” parecem estar relacionadas ao um “estado de 

corpo” que faz de alguém um pajé, e que permite ao canaimé  não só se metamorfosear 

em outros seres, mas atingir, de forma oculta, maligna e silenciosa, o corpo das pessoas. 

 

“bater folhas” e “dar linha” 

Muitas das falas dos indígenas da Região das Serras mencionam a capacidade do 

pajé de “ver” e “se relacionar” com os espíritos dos mortos, mas também com os espíritos 

da natureza. O pajé é “uma entidade que está ligada à natureza, seja com as plantas, com 

os animais e com o universo” (Kumasiri, 2010, p.28). Então, parece ser essa condição de 

“ver” e de “se relacionar” através de um “estado de corpo” com os seres da natureza, 

sejam eles animais, plantas, pedras e mesmos outros espíritos, que dá ao pajé o poder da 

cura. Segundo a fala do tuxaua nos encontros da Região das Serras: “a gente cura com o 

que existe na natureza. É chamando as estrelas, os bichos, as pedras, as plantas. Não 

toquem muito nestas plantas, pedras e terras, porque elas são pessoas também!”.  Se o 

“estado de corpo” do pajé é que dá acesso às forças curativas da natureza, é essa mesma 

condição que possibilita ao pajé ver as forças causadoras das doenças.  Como mencionado 

anteriormente, só o pajé vê o tipo e os agentes causadores da doença.   

Em seu texto “O Xamanismo dos Índios Makuxi”, Edson Soares Diniz (1971) 

menciona uma sessão de cura vivida por Im Thurn em 1878 e descrita em sua obra Among 
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the indians of  Guiana (1967). A sessão de cura foi realizada “por um piaçã 296 Makuxi“ 

“numa casa de moradia à noite, em plena escuridão, com a presença de outras pessoas, 

sendo a sessão demorada. O xamã usava ramos de folha, infusão de água e tabaco numa 

cabaça”, “o xamã tirava um objeto estranho do corpo do paciente e cobrava-lhe o serviço 

(Diniz, 1971, p. 69). 

Essa descrição de muitos anos atrás é semelhante em vários aspectos à ação de 

cura que presenciei durante o Encontro de parteiras, rezadores e pajés na Região das 

Serras. A pequena casinha também foi esvaziada, permanecendo apenas o pajé, um 

“ajudante aprendiz” e as seis pessoas que seriam tratadas naquele momento. As portas e 

janelas foram fechadas. Algumas velas acesas iluminavam o recinto e formavam um 

caminho que levava até o pajé sentado de cócoras contra a parede do fundo. Ao seu lado, 

dispostos no chão, encontravam-se galhos de folhas de Xixuá 297. Após um tempo, as velas 

foram apagadas e no escuro, o pajé, após inalar um líquido composto por álcool e tabaco, 

começou a bater folhas até receber o seu avô, também pajé em outros tempos. O avô 

referia-se ao atual pajé como um “aparelho”. O avô no “aparelho” corpo do pajé, 

perguntava às pessoas sobre seus sintomas e logo em seguida proferia uma receita, 

geralmente de banhos de diferentes folhas. Após escutar e atender todas as pessoas, o avô 

retirou-se e o “aparelho” voltou a ser o pajé 298. 

Segundo o ajudante aprendiz de pajé, “o pajé monta o seu cavalo e dá linha e tem a 

planta certa para bater folha. Esta planta são as asas do pajé, tem que bater para ele subir 

na linha e trabalhar lá em cima”.  Ele diz ainda que plantas e mesmo os pedaços de pau 

usados para cura são também pajés. O xixuá, segundo ele, árvore sagrada de Makunaima, é 

um pajé. Era uma pessoa que foi encantada por Makunaima “para não se acabar”. Alguns 
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 Piaçã é pajé na língua makuxi, porém, segundo o dicionário da língua Makuxi de Celino Raposo e Maria 

Odileiz Cruz (2016) a grafia  da palavra na língua makuxi é Piya’san e é definida como a pessoa habilitada para 
curar doenças (p.104). Outras grafias aparecem na literatura etnográfica da região como piatzán (p.131) no 
livro Pemongon Patá: Território Macuxi, rotas de conflito de Paulo Santilli (2000). 
297

 Xixuá ou Chichuá é uma planta nativa da região de terra firma da Amazônia da família Celastraceae, nome 
científico Maytenusguanensis. 
298

 Cabe ressaltar aqui que o pajé que realizou a sessão de cura é filho de nordestino com uma indígena 
macuxi, e não é possível afirmar se seu avô era indígena ou nordestino.  Paulo Santllli (2000) também  
menciona o espírito de um nordestino que vem se incorporar na sessão de xamanismo e Nádia Farage (1997) 
sugere também essa presença “outra” no xamanismo  entre os Wapishana,  ao dizer que “os xamãs 
estrangeiros, Macushi, maranhenses ou outros são sempre bem vindos” (p. 266). 
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pajés afirmam que muitas plantas foram pajés no passado e se transformaram há mais de 

centenas de anos atrás. Nas falas dos indígenas nos encontros da Região das Serras e no 

trabalho de conclusão de curso de Orlando Alexandre Simeão sobre a produção da vida nas 

comunidades indígenas Pedra Branca e São Mateus (2010), o maruai299 é também uma 

planta pajé e uma das  mais utilizadas pelos pajés. Suas folhas são usadas para “bater 

folhas”, e sua resina como remédio caseiro ou defumador. O autor define ainda o pajé que 

usa as folhas do maruai como o “verdadeiro pajé” (ibidem,p.35).  No mito descrito por 

Kumasiri, Maruai, o grande pajé, foi transformado em “um enorme bloco de rocha” pelos 

irmãos Anike e Insikiran, outrora também famosos pajés que, diante da especialidade de 

cura de maruai, sentiram muita inveja ao ponto de transformá-lo em pedra. Assim, em suas 

diferentes formas atuais, maruai, segue agindo como pajé, juntamente com xixuá, como diz 

um pajé macuxi durante os encontros: “estou lhe devendo a casca do xixuá! Pois minha avó 

disse que xixuá é um pajé, então tem que ter a lua certa, o momento certo para retirar. 

Xixuá é um pajé! Maruai é um pajé!”. Ainda segundo a fala  deste senhor é através das 

plantas que os pajés conseguem “ver”: “o espírito do maruai baixa em mim e a gente vê. 

Com outras plantas também a gente vê. A gente chama os espíritos bons e afasta os maus 

espíritos”. 

O pajé é então, “uma entidade que está ligada à natureza, seja com as plantas, com 

os animais e com o universo”. Além da cura das pessoas doentes, “a estiagem, a escassez 

da caça e da pesca” podem também serem resolvidas pelo pajé. Orlando Simeão (2010) diz 

também das pedras 300 que podem ser encontradas em algumas comunidades, que são as 

pedras dos peixes e da caça e não apenas uma pedra. Somente o pajé pode contatá-las 

neste estado e pedir a elas, abundância de peixes ou animais para pesca e caça. Os peixes e 

os animais são chamados de emawari, que são os seres que vivem no interior da terra, no 

mundo encantado que somente o pajé tem acesso (p.28).  

Paulo Santilli, em seu livro Pemongon Patá: território Macuxi, rotas de conflito 

(2000), menciona também esta função do pajé para além da cura. No caso em questão, o 

                                                      
299

 Maruai é uma planta do gênero Protium (família Bignoniaceae) comum no lavrado. 
300

 Muitos das histórias contadas sobre Makunaima delegam a ele e ou a seus filhos, Anikê e Insikiran,  que 
por vezes aparecem como seus irmãos, a capacidade ou poder de transformar animais, pessoas e plantas em 
pedras.   
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piatzán, após a cura de um menino numa sessão de xamanismo, foi indagado pelos 

presentes sobre a localização exata de um veio de ouro. O espírito então, de João 

Garimpeiro, o “pai de ouro”, um nordestino que viveu e morreu garimpando na Região das 

Serras foi convocado a comparecer à sessão e esclareceu sobre a exata localização do veio 

de ouro. Ao que acrescentou a solicitação de deixarem no barranco, roupas, cachaça, 

tabaco e perfume, “coisas que garimpeiro gosta” como presente ao “espírito do ouro” 

(p.112-113).  Parece então, que o pajé - piatzán é dotado da capacidade de entrar em 

contato com os “espíritos” dos seres que habitam, nas diferentes formas de gente, planta, 

animais, minerais e pedras, os arredores das comunidades. 

Mas para se tornar pajé e conseguir dar linha, “tem que trabalhar muito e não é 

fácil não! Tem que ter restrição de mulher e de comida”, “tem que sair voando por aí” e 

preparar o corpo com o uso do tabaco como ensina um pajé durante os encontros: 

 

“É o tabaco, põe o pó de tabaco na narina. É muito ruim, vai queimando tudo, até 
no miolo da cabeça, mas é só na primeira vez. Na segunda vez já vai ficando mais 
calmo e depois a gente acostuma. Dá uma leveza e aí a gente dá linha para subir 
para o céu e lá a gente conversa com os espíritos, depois volta. Parece um sonho 
e depois a gente volta um pouco cansado e com sono”. 
 

O tabaco, kawai 301, é assim, utilizado nas sessões de cura. Orlando Simeão (2010) 

faz uma distinção entre o pajé que trabalha de dia usando vela e álcool e o pajé que 

“trabalha à noite tomando o sumo do tabaco pelo nariz e um pouco pela boca” (p.35). 

Além do uso das folhas de maruai já citado acima, o uso do tabaco e o trabalho noturno 

caracterizam, em suas palavras, o “pajé verdadeiro”. Segundo Kumasiri (2010), o tabaco é 

um dos elementos principais para o fortalecimento do espírito do pajé. Ele menciona 

também outros componentes, “chamados de xirinbabos 302, aqueles que interpretam 

palavras antigas para os que estão presentes” (ibidem, p.31). Além desta função de 

mensageiro, os xirinbabos atuam também na proteção do pajé (ibidem, p.34). Ainda sobre 

a distinção entre os pajés, “um que trabalha à noite” e “outro que trabalha a qualquer 

                                                      

301
 Segundo Celino Raposo no Dicionário da língua Macuxi (2016), “o tabaco é sempre utilizado pelo pajé para 

consultar os espíritos”. As pessoas mais velhas, “os antigos afirmam que existe um lugar chamado 
Kapoiraman onde os pajés vão após a morte e são levados pela força do tabaco” (p.75).  
302

Xirinbabo é Manaaka na língua macuxi e é definido como o ser que ajuda o pajé na sessão de cura e 
podem ser “casca de pau, sementes, resina de maruai que fazem o conjunto de espírito com função variada” 
(Raposo, Cruz, 2016, p. 85). 
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momento sem necessariamente o uso do trabalho noturno” 303, a luz pode provocar a 

morte do pajé quando, durante o ritual da sessão de cura, o espírito do pajé encontra-se 

fora do seu corpo, “viajando em busca dos espíritos dos antigos pajés nas montanhas”. “O 

primeiro realiza o ritual num quarto fechado sem nenhum tipo de luz” (p.30) e o segundo 

trabalha em qualquer hora do dia, “à luz da vela, da lamparina ou do candeeiro”, mas 

ambos usam as folhas de maruai, e aspiram ou bebem o sumo do tabaco com álcool.   

De acordo com sua descrição, o ritual de cura se inicia com os cantos e pode durar 

mais de quatro horas dependendo do número de entidades espirituais. Quando o espírito 

incorpora no pajé, o tom da voz se altera e as outras pessoas presentes recebem o espírito 

oferecendo sumo de tabaco ou caxiri 304. Depois da recepção de cada espírito, que podem 

variar entre dez e quinze, é solicitado o diagnóstico do paciente e logo após um tratamento 

para que ele restabeleça sua saúde. Neste momento, são realizadas rezas que variam de 

acordo com as doenças, assim como as receitas que devem ser seguidas pelo doente após 

o ritual de cura. Ao final do ritual os espíritos dos antigos pajés se despedem, fazendo 

alertas e recomendações para as pessoas presentes.  Com a partida dos antigos pajés, o 

espírito do pajé retorna assim, a seu corpo. Geralmente são oferecidos presentes como 

forma de agradecimento pelo trabalho realizado pelo pajé (ibidem, p. 31-32). 

Difícil situar com os elementos apresentados até aqui, a distinção entre “pajé” e 

“verdadeiro pajé” feita por Kumasiri em seu trabalho. Durante os encontros de parteiras, 

rezadores e pajés, não ouvi nenhuma fala que apresentasse dessa forma essa diferença. 

Entretanto, é fácil identificar nos relatos descritos acima elementos que se repetem, 

mesmo que de formas variadas e num plano de tempo e espaço mais alargado, na 

construção da imagem do pajé: cantos, rezas, o “bater folhas”, em especial folhas do xixuá  

e do maruai, e o tabaco, na maioria das vezes, ingerido pelo nariz.  

Essas plantas são elementos necessários para o pajé “dar linha” e subir aos céus. É 

lá que ele encontra os espíritos, outro elemento presente nos relatos, com os quais vai 

                                                      

303
 Nádia Farage (1997) apresenta uma distinção entre diferentes formas de xamanismo entre os Wapischana. 

Essa diferença se faz pela presença ou não da luz e a incorporação de plantas.  O xamã que “trabalha no 
escuro”e que “bate folhas” (p.271), ou seja  nas mesmas condições que o “pajé verdadeiro” de Kumasiri,  é 
nomeado de marinao. O outro xamã que, segundo eles, atua de uma forma mais branda por praticar na 
presença da luz e não fazer uso das plantas, é chamado Kamapazo. 
304

Bebida alcoólica típica feita a partir da fermentação da mandioca. 
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realizar a cura, ou numa conversa com eles, lá mesmo no céu, nas serras ou nas águas ou 

recebendo os espíritos em seus corpos. Tanto para “sair voando por aí”, quanto para 

receber os espíritos por aqui, o corpo ou “o aparelho” precisa ser preparado. Segundo a 

fala de um  pajé nos encontros,  além do uso do tabaco na preparação do corpo, são 

necessárias também restrições de comidas, bebidas e relações sexuais. 

Tanto no trabalho de Kumasiri sobre a formação do pajé (2010) quanto no texto de 

Diniz sobre o xamanismo dos índios Makuxi, outras plantas são mencionadas na 

preparação do corpo do pajé. Além do sumo do tabaco, segundo Kumasiri, “quando uma 

pessoa nasce com o perfil ou o dom de um pajé” para oficializar sua nova função, deverá 

tomar “o sumo da casca de uma espécie de árvore sagrada e depois vomitar o líquido 

ingerido” (2010, p.33), sendo acompanhado por um pajé mais experiente, neste caso, seu 

mestre. No caso ilustrado por Diniz a partir do relato de um pajé, a perda de apetite, a 

vontade de alimentar-se apenas de chá da árvore casca-preciosa além de fumar 

excessivamente e as visões que teve alguns dias depois formam o conjunto de elementos 

que revelaram “suas aptidões de piaçã” (1971, p.68). Para se tornar pajé então, não basta 

querer.  São necessárias “aptidões”, é preciso ter um “dom”, “receber um chamado”: “Para 

ser pajé, não é querer, é dom. O espírito lhe chama!” (fala de um senhor macuxi nos 

encontros de parteiras, rezadores e pajés na Região das Serras). 

 Para Kumasiri (2010) entretanto, a formação de pajé pode ocorrer de duas formas: 

quando apresenta um dom ao nascer (p.32) ou de acordo com o estado da pessoa num 

momento específico da vida: 

 

“Trata-se de alguém que sofre após a morte de um ente querido. Momento em 
que as pessoas estão em profunda tristeza e sem alimentar-se, o corpo fica fraco 
a ponto de permitir que os espíritos dos mortos e dos pajés se incorporem a ela e 
começam a falar de assuntos relativos à doenças  ou dos perigos que a população 
pode passar”  (ibidem, p. 33). 

Nas duas condições, do “dom ao nascer” e do “estado da pessoa” 305, o que 

caracteriza o “chamado” é a possibilidade de um corpo de fazer contato com os espíritos, 

sejam eles os espíritos das plantas, dos animais, das estrelas, das pedras, das forças da 

                                                      
305

  Nádia Farage apresenta apenas as situações de sofrimento, doença e perda de ente querido como 
iniciação para o xamanismo wapishana nas diferentes modalidades já citadas em notas anteriores (1997, 
p.273).  
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natureza e também dos mortos, principalmente dos antigos pajés. Um pajé pode então, 

durante uma sessão de cura “sair voando por aí” e encontrar e conversar com os espíritos 

ou pode recebê-los em seu corpo “aparelho”. Kumasiri, ao falar da pessoa que nasce com 

um “dom”, associa a figura do pajé ao médium, utilizando uma definição do espiritismo306 

como o intermediário entre os vivos e as almas dos mortos (2010, p.33). 

Segundo alguns anciões entrevistados por Kumasisri em seu trabalho sobre a 

formação do pajé, esse “estado de corpo” pode vir de uma hereditariedade ou do uso de 

plantas sagradas, as mesmas que são usadas como pussanga, muran para matar caça. Essas 

plantas se alimentam de sangue e para serem satisfeitas, o caçador precisa então caçar 

sempre e provocar derramamento de sangue para que as plantas possam se alimentar e 

ficar forte. Assim, o caçador é forçado a matar até mesmo o seu próprio parente para 

satisfazer as plantas, caindo no vício, o que faz com que após inúmeros crimes, o caçador, 

então canaimé, torna-se perseguido até a sua morte (2010, p.36). Fidelis Raposo da Silva 

também menciona o desejo do canaimé pelo sangue humano para “produzir forças e 

poderes e assim, viajar no mundo dos espíritos das serras, das águas, das pedras (2012, 

p.28). Parece que esse desejo de sangue pela planta que leva o caçador matar até mesmo o 

seu parente, ou mesmo o desejo de sangue humano do próprio canaimé pode ser o que o 

diferencia de um pajé. Em trechos de uma entrevista à José Melquíades Peres, um indígena 

macuxi mais velho da comunidade Aleluia da TIRSS  feita por Devair Fiorotti (2015), esse 

senhor faz a mesma distinção  de veracidade feita anteriormente em relação ao pajé, à 

figura do canaimé, porém usando expressões diferentes. Segundo ele, antigamente era o 

“original” e hoje, “são xérox de canaimé”.  O canaimé original é aquele então que “se 

enfeita e se cura com o sangue do tamanduá, que usa o couro do tamanduá, da onça, que 

tira o dente da cascável, ele se enfeita” (p.03). Se o pajé verdadeiro é então aquele que 

“bate folhas” e age na escuridão, parece que o canaimé original é aquele que se enfeita, 

principalmente com sangue de alguns animais. Sr. José menciona também o uso das 

plantas como  pussanga, muran, na preparação do canaimé (p.06).  Tanto o pajé, quanto o 

canaimé são assim preparados pelas plantas. Talvez algo que as diferencie é o gosto pelo 

                                                      
306

 A associação ao espiritismo é feita também por um xamã wapishana ao explicar a iniciação xamânica para  
Nádia Farage: “ A senhora não conhece negócio de espiritismo?”. Ao que a autora definiu como um “difícil 
paralelo” (1997, p. 276). 
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sangue. Segundo Kumasiri, é o desejo da planta pelo sangue que faz aquele que se prepara, 

enquanto caçador, cruzar a linha do “outro”enquanto presa e ao matar o “mesmo”, o seu 

parente, torna-se canaimé. Ainda segundo Sr. José, “nas cachoeiras grandes se ronca como 

um monstro, se vira bicho”, ao que completa, “para se tornar pajé também é a mesma 

coisa. Todos esses tipos assim, você tem que, não pode usar mulher enquanto estiver se 

preparando” (ibidem). 

Sem a pretensão de definir se um canaimé é um pajé ou se um pajé é um canaimé, 

ao que tudo indica, existe um “estado de corpo” que dá ao pajé poderes de sair de seu 

corpo e viajar por outros tempos e espaços e ao mesmo tempo receber, ver e relacionar 

com outros seres e um “estado de imagem” que confere ao canaimé o poder de 

metamorfosear em uma multiplicidade de seres e o poder de fazer muito mal ao corpo e à 

vida das pessoas.  Digo “estado de imagem”, por ser na forma imagética que o canaimé se 

faz sensível, mesmo se furtando, a todo instante, de um corpo passível de definição ou 

identificação. Assim, em suas imagens múltiplas, sua capacidade de agência não se resume 

aos efeitos maléficos das “doenças de índio”. Ela é ampliada em sua capacidade transitória 

e dinâmica de definição ou não definição das diversas formas de alteridade.  

 

O quê, quem, como, quando e onde. 

Em alguns trabalhos de conclusão do Curso de Licenciatura Intercultural do Instituto 

Insikiran de Formação Superior Indígena, o termo canaimé, é apresentado em língua 

macuxi como Kanaimî, que significa o grande perseguidor.  O termo kanaimîtî significa 

perseguir e imî tem o significado de grandeza (Kumasiri, 2010, p.35; Raposo da Silva, 2012, 

p.28). Parece que “no passado, os guerreiros indígenas makuxi tinham por obrigação ser 

kanaimé e pajé”. Na fala de Sr. José Melquíades Peres o canaimé se mostra também como 

um “tipo de armamento”. Ele explica: “antigamente eles tinham de matar um ao outro, 

porque eles não tinham coragem de matar de faca, de tiro nem nada”. A forma então o 

próprio canaimé: “era assim, era a arma deles essa daí. Então: “Canaimé, vai lá e mata 

aquele. Vai lá” (Fiorotti, 2015, p.6). A associação a um “tipo de armamento” é feita por 

Whitehead (2002) ao estudar o fenômeno canaimé entre os Patamona e Macuxi que vivem 

na região das montanhas de Pacaraima, na Guiana Inglesa.   Mas neste estudo a associação 

é à arma de fogo ela própria. O autor faz uma relação entre o advento das armas de fogo 
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na região e a situação de predação a que foram submetidos os Macuxi, sugerindo o 

canaimé  como uma forma de responder a novas situações do contato. 

Presente em grande parte da literatura antropológica sobre os Macuxi e outros 

grupos Caribe e Arawak do vale do Rio Branco, o canaimé sempre se faz imagem. Nádia 

Farage, no livro As Muralhas dos sertões (1991) cita um registro de Im Thurn de “que os 

índios na Guiana Inglesa acreditavam que nas montanhas Kanuku, bem como em outros 

pontos da cordilheira de Pacaraima, viviam povos de hábitos noturnos, que só ganhariam a 

planície durante a noite” e de H. Coudreau (1887, II: 348, 427-428), afirmando que “as 

serras eram a habitação de tribos bravas, ou canaémés” (p.108). Neste livro, a autora 

acaba por vincular o canaimé a um sistema acusatório, que pode ser um indivíduo ou um 

povo belicoso. Entretanto, no prefácio da tradução brasileira de Do Roraima ao Orinoco, de 

Koch-Grünberg (2006), Nádia Farage aponta para este “sistema de acusações instaurador 

de fronteiras étnicas”, como um primeiro nível sociológico nas proposições conceituais de 

Kanaimo de Koch-Grünberg. Para ela e Santilli a hipótese forte do autor é que Kanaimo “é 

o furor que toma o homem e o impele à vingança; um furor que extravasa fronteiras da 

sociabilidade” (2005, p.19).  

A ideia do canaimé como causador de malefícios que conduzem à morte é também 

presente nas reflexões de Métraux (1944a; 1944b). Segundo Melvina Araújo (2006), o 

autor associa ainda, a figura do canaimé à magia negra argumentando “que o fato de não 

ter encontrado rituais de magia negra poderia estar relacionado à atribuição ao kanaimé 

dos atos criminosos que recobrem todo o seu campo” (2006, p.139). A autora, ao propor 

uma análise do canaimé no “interior de uma lógica que inclui a explicação para a causa de 

doenças, o xamanismo, a caça, o canibalismo e a guerra” (p.140), aponta para essa 

qualidade de “outros” conferida aos cainamés. São “outros” quando “pertencentes a um 

povo de outro tempo” – “do tempo que os parentes comiam gente”, um povo que “fala 

uma língua diferente e que tem outro modo de morar”; são “outros” por serem, ao mesmo 

tempo, gente, bicho e espírito; são “outros” quando aparecem como inimigos políticos em 

discordância com a demarcação de terra em área contínua, optando pela demarcação em 

ilhas; e são “outros” quando pertencentes a grupos que, outrora, guerreavam entre si 

como os Macuxi e os Ingaricó. Entretanto, a própria autora põe em dúvida essa designação 

do canaimé como um “inimigo de fora”, pois ela não condiz com as acusações freqüentes 

feitas por netos a seus avôs e também entre pessoas da mesma maloca (Araújo, 2006, 
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p.147). Acrescento a essa reflexão, a resposta do Sr. José Melquíades quando perguntado o 

que é o canaimé: “o canaimé, até eu sou canaimé. Cuidado! Se o senhor andar de noite por 

aí, eu faço o senhor um!” (Fiorotti, 2015, p.6). Esta última fala de Sr. José borra os limites 

entre o mesmo e outro. Até mesmo eu posso ser momentaneamente o outro. A depender 

do quê, de quem, de como, de quando e de onde, todo o mundo pode ser canaimé.   

Em conversas informais durante os encontros - o canaimé ocupava a maior parte 

delas - não foram poucas as vezes, que os indígenas da Região das Serras referiram-se ao 

canaimé como um bandido que vinha das cidades, mas que também poderia ser alguém 

dali mesmo ou de comunidades próximas e até mesmo um parente, como um tio mais 

velho. Certa vez, ouvi uma mulher taurepang dizer que quando era pequena, pensava que 

o canaimé eram os Ingaricós.  Melvina Araújo conta que ao perguntar pela primeira vez a 

uma indígena macuxi o que era o canaimé, a resposta foi: “o bandido dos brancos”. 

Destacou ainda o fato, ocorrido nesta época, da prisão em Boa Vista, de oito canaimés que 

atentaram contra a vida de alguns tuxauas 307 (Araújo, 2006, p.138). Assim, numa mesma 

conversa, o canaimé facilmente vira um bicho, um espírito, um coletivo, algo indecifrável, 

até mesmo o “rabudo”. Mas se perguntados diretamente se canaimé é o “rabudo”, eles 

dizem que não. 

Para Melvina Aráujo, o termo “rabudo” pode estar relacionado à traduções feitas 

pelos missionários, que “provavelmente aproximaram o kanaimé da ideia do demônio ou 

de coisa demoníaca, já que este somente causa malefícios” (2006, p.153). A autora 

entretanto salienta que o termo macuxi  que traduz a palavra demônio é makui e designa 

também o mal de uma forma geral 308 (ibidem,p, 153). 

Os autores fazem também referência a um passado canibal quando alguns macuxi 

matavam e comiam pessoas comuns e que, no caso dos pajés, os mesmos eram cortados 

em fatias e colocados nos panelões (Raposo da Silva, 2012, p.28). Melvina Araújo também 

faz referência a esse passado remoto de panelões e canibalismo (2006, p.148). Ela aponta 

ainda, a partir das falas dos indígenas, para uma diferença entre os canaimés “de hoje” e 

                                                      
307

 Fato noticiado por dois jornais de Boa Vista – a Folha de Boa Vista e o Brasil Norte,em julho de 1999. 
(Araújo, 2006, p.138) 
308

 No Dicionário da língua Makuxi, Makui está definido como diabo e gênio do mal (2016, p.84). A palavra 
Kanaimî não consta neste dicionário. 
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“de antigamente”, isto é “através de uma evolução histórica”, “uns estão mais próximos da 

civilização”, não praticam mais o canibalismo, e “outros da selvageria” 309. À medida que fui 

escrevendo sobre as diferentes imagens que dão a ver o canaimé nestes estudos de 

“antigamente” e “hoje”, tive a impressão de que a miríade de seres que podem devir 

canaimé foi aumentado. Não muito difícil entender pensando as transformações das 

relações entre essas gentes mesmo  e entre essas gentes e tantos “outros”, cada vez mais 

“tantos” e “outros” no contato com o mundo não indígena. 

A questão aqui é entender, por essa ação que se assemelha e é referenciada a um 

canibalismo memorial, que a vítima de um canaimé dificilmente escapa da morte. Melvina 

Araújo (2006) sugere que “a forma como o canaimé ataca suas vítimas lembra um espírito 

canibal, voltado à caça ao abate e ao consumo de suas presas”. Assim, para ela o 

“canibalismo residual” do canaimé “de hoje” inicia com uma reza, um feitiço, ou algo que 

traga a pessoa ao seu encontro como diz um dos seus informantes: 

 

“Eles atraem gente assim, como jibóia atrai passarinho para comer: passarinho 
encosta perto e ela pega mesmo. Esses parentes atraem gente assim mesmo, 
desse mesmo jeito. A gente pode estar no meio de duas ,três pessoas, eles 
chamam a gente sozinho, a gente sai sozinho, quando não fica para trás, inventa 
de fazer alguma coisa.” (p.143). 

 

A autora sugere ainda a “visualização de um quadro em que se desenrola uma cena 

de caça e abate”:  

“o Kanaimé escolhe sua presa, a atrai e então dá o bote”. Entretanto, ele não 
mata, e consome suas presas de imediato, embora inicie neste momento, o 
processo de morte e consumo da vítima. Recordemos que o kanaimé começa a 
devorar sua vítima ainda viva, retirando suas vísceras. Durante o ataque 
executado pelo Kanaimé, as vísceras são substituídas por folhas num sentido 
contrário ao do alimento. Enquanto esse é inserido no corpo a partir da boca, as 

                                                      

309
 Segundo Nádia Farage, G. Mussolini (1944:147) afirma que, entre os Wapichana, “os lugares distantes ou 

de difícil acesso são considerados perigosos, freqüentados por entidades canibais, os kanaimés (1991, p.109). 
A autora especificada ainda,que no seu conhecimento, a informação mais detalhada e direta sobre o 
canibalismo na área vem do naturalista R. Schomburgk (1923, II:343), “já no século XIX, a quem um chefe 
Carib, teria dito que, após uma batalha ganha, os guerreiros traziam uma perna  ou braços dos inimigos como 
troféu. Durante os festejos esses membros eram cozidos e a carne que se despregava dos ossos era 
franqueadas ás pessoas para que elas. Trariam ainda o coração dos inimigos mortosque assado e pulverizado, 
era misturado ao paiwarri, sua bebida fermentada à base de mandioca. Dos ossos faziam flautas, tocadas nos 
rituais preparatórios da expedição guerreira e também nas comemorações da vitória. R. Schomburgk afirma 
ter visto tais flautas de tíbia humana” (nota 58, p.184). 
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folhas são introduzidas no corpo através do ânus. Nesse sentido as folhas são 
anti-alimento, algo que não traz nenhum nutriente e que, ao contrário, faz com 
que a vítima passe a expelir, pela boca, através do vômito, o que há ainda de 
sustento em seu corpo. Além disso, as folhas servem para preencher o espaço das 
vísceras devoradas.” (2006, p.143).  
 

Algumas considerações 

Na “visualização de um quadro”, produz-se imagem. Além da imagem da ação 

canaimé descrita acima, várias outras imagens foram produzidas ao longo deste texto. Uma 

delas me chamou atenção, a das plantas. Pelo andar do texto, vou limitar apenas essa 

atenção ao canaimé. Deixar de lado assim, o “curar do corpo” do pajé e o “bater folhas”. 

Fica ainda a  questão se  canaimé é um pajé ou se o pajé é o canaimé. Permanece, 

entretanto as capacidades xamânicas coincidentes e além delas e por elas, as plantas. O 

não coincidente  entre o pajé e o canaimé parece ser o sangue. As plantas do canaimé e ele 

também desejam  o sangue. Além das plantas, é com o sangue que ele cura seu corpo, que 

ele se “enfeita”. Mas além das plantas tem também os bichos, a onça, a cutia e o 

tamanduá. No momento da gravidez e no resguardo também, uma das proibições ao 

homem, pai da criança, é brincar  e ou caçar  o tamanduá. Se assim o fizer, vai afetar o 

corpo da criança. Daí o pajé ou o rezador vai ter que “curar” o corpo da criança. A 

eminência do sangue é temida tanto na gravidez, mas principalmente,  após o nascimento. 

Pode ser que evitar o tamanduá, seja evitar sua condição de devir canaimé. 

Passa a não ser tão estranho assim falar de canaimé quando o objeto da pesquisa é 

o “conhecimento tradicional indígena” das mulheres e dos homens indígenas que se dizem 

parteiras e parteiros.  O saber sensível dos indígenas se faz na multiplicidade dessas 

imagens. O canaimé é uma delas, ou melhor, muitas delas. E é por se fazer existir através 

da imagem e por ser ela múltipla e dinâmica, que o canaimé é também uma expressão do 

sensível.  A força da imagem se dá então pela capacidade de sua forma fluir entre os seres: 

“lá onde há uma imagem, há influência” (Coccia, 2010, p.73). Ao receber uma imagem, 

sofre-se uma influência que pode ou não ser percebida, “pois sofrer uma influência não 

quer dizer transformar-se” (ibidem). É quando essas imagens são percebidas, e se tornam 

sensação e não mais o sensível, que elas agem no corpo de uma pessoa. Se as imagens 

“agem sobre o corpo que as contemplam” (Boehm, 2015, p.27), é possível pensar esses 

corpos como um “fundo continuado” para imagens que vem e que vão (ibidem). A força da 

imagem do canaimé se faz pelo tanto que sua imagem, através da fala, é restituída ao 



704 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

mundo. Não há uma roda de conversa  em que se não fala do canaimé. Mas assim mesmo, 

ele escapa de definir-se. Suas imagens são muitas mas são rápidas e instantâneas. Assim 

ele flui e está em qualquer tempo e em qualquer lugar.  Não há dúvida, que ele é o mal, 

mas antes do mal ele é multiplicidade, porque dependendo do quê, de quem, de quando e 

de como, ele é “arma” ou um “tipo de armamento” e é também uma “técnica defensiva”. 

Quando escutei e muito sobre ele nas rodas de conversas e nas conversas entre as redes, 

senti que tinha o medo, não sei se da morte ou dele mesmo, mas tinha também salvação. 

Há algo aqui entre nós que nenhum  Outro pode aprisionar. 
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Resumo 
A partir de diversos olhares, analisamos as estratégias com que os povos de terreiro vêm se organizando para 
dialogar com os poderes públicos. Aplicando o conceito de agência refletimos sobre a experiência de 
mobilização da comunidade do Terreiro Tumba Junsara para realizar seus processos de tombamento (nas 
esferas estadual e federal). Propomos entender o sistema de representatividade/mediação política do 
candomblé e a identificação de comportamentos e estratégias políticas que sejam consonantes com suas 
referências culturais e sagradas. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Afro-brasileiro; Antropologia das Religiões Afro-brasileiras; Igualdade Racial; 
Candomblé. 

 

A proposta desse artigo é compartilhar reflexões  sobre as estratégias com que os 

povos de terreiro vêm se organizando para dialogar com os poderes públicos, a partir da 

experiência dos processos de tombamentos do Terreiro Tumba Junsara como Patrimônio 

Cultural nas esferas estadual e federal, experiências nas quais esse coletivo de autores, 

enquanto pesquisadores,  gestores  e  membros  de comunidades de Candomblé esteve 

envolvido, evento que nos transformou tanto, que acabou se tornando objeto de pesquisa 

do doutorado de Desirée. Parece-nos importante compreender como se articulam as 

complexas relações entre as diferentes ‘tradições’/nações religiosas e como, dentro das 

casas, os grupos se organizam e escolhem seus mediadores para o diálogo com os 

universos que se interpenetram na dinâmica do terreiro (político, econômico, social, 

religioso), em sintonia com seus aspectos laicos e sagrados.  
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A pesquisa de doutorado partia de uma hipótese da existência de um padrão de 

comportamento político coletivo do povo de santo, mas que a experiência do trabalho de 

campo demonstrou ser mais adequado o uso de conceitos de agência e história do 

indivíduo (em flexão com sua coletividade) para refletir sobre o tema. O processo de 

mobilização da comunidade do Terreiro Tumba Junsara para realizar seus processos de 

tombamento (na esfera estadual pelo IPAC e na federal pelo IPHAN315) embasa uma parte 

das reflexões sobre a complexa rede de agenciamento no Candomblé, a qual pretendemos 

analisar sob as perspectivas de pesquisadores e de comunidade de terreiro. 

Como já a bordamos em outro texto, “o reconhecimento e a gestão de um 

patrimônio não depende de uma tomada de decisão política apenas do Estado, nem de um 

ativismo consciente e deliberado de indivíduos ou grupos” (TOZI, 2017, p.03), sendo, 

portanto, um processo que envolve o interesse dos atores envolvidos. Historicamente, os 

processos de tombamento de terreiros têm sido conduzidos e orientados pela ação estatal, 

pautados por valores e sistemas de pensamento próprios da burocracia (padrões de cultura 

cristãos ocidentais, construção de narrativas apoiadas nos parâmetros do conhecimento 

científico/acadêmico), o que vem restringindo o acesso a direitos culturais de grande parte 

da população brasileira, uma vez que os profissionais e gestores dos órgãos de preservação 

do patrimônio são formados em escolas que não incluem em seus currículos, a história e as 

cosmovisões dos povos tradicionais. Esse racismo na estrutura do conhecimento científico 

direciona os processos de produção de conhecimento e de reconhecimento de bens 

culturais, resultando em processos de tombamento que se apoiam em critérios 

“deslocados” das realidades da maioria dos terreiros brasileiros, e quando alguns bens 

culturais, produzidos pela população não-branca brasileira passa a integrar o conjunto do 

patrimônio cultural brasileiro, é nítido o afastamento entre o discurso sobre a etnicidade e 

pureza ritual da realidade vivida nas e pelas comunidades que os produzem/reproduzem. O 

discurso do processo de tombamento se encontra em um extrato de abstração que não se 

                                                      

315 
O Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia/IPAC e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional/IPHAN são, respectivamente, os órgãos responsáveis pelo reconhecimento, conservação e 
preservação dos bens culturais de natureza material e imaterial nas esferas estadual (Bahia) e federal (através 
de suas superintendências estaduais). O tombamento do Terreiro Tumba Junsara como patrimônio cultural 
da Bahia (IPAC) foi finalizado no ano de2017 e o tombamento como patrimônio cultural brasileiro (IPHAN) foi 
finalizado em setembro de 2018. 
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reflete nas realidades vividas no cotidiano das casas de Candomblé e essa distância, por 

vezes, dificulta o processo de preservação dos terreiros, uma vez que a lacuna existente 

entre discurso e vida abre espaços para as interpretações pessoais (dos técnicos e das 

comunidades) de como se deve conduzir a preservação de elementos não previstos no 

texto da burocracia. 

Considerando esse contexto de produção de um discurso patrimonial “externo” às 

comunidades de terreiro, a escassez de produções acadêmicas sobre o Candomblé Angola, 

suas cosmovisões e história, e desejando o reconhecimento como uma das matrizes 

culturais formadoras da identidade brasileira, a comunidade do Terreiro Tumba Junsara se 

reuniu para mobilizar forças e pensar estratégias para alcançar esse objetivo. 

Em sintonia com os sistemas culturais afro-brasileiros, uma das estratégias 

mobilizadas pelo Tumba Junsara foi o uso da sinergia - o “colocar-se no papel do outro”- 

recurso com que os povos de terreiro vêm se organizando para dialogar com os poderes 

públicos/ agentes do estado.  O acolhimento, a integração e a experiência corporal (etapas 

do movimento de sinergia) vêm sendo, ao longo, da história do Brasil, uma importante 

ferramenta dos povos de terreiro para o combate ao racismo e para a luta pela 

descolonização do aparato do Estado brasileiro. Foi através da sinergia que os “mais 

velhos” do Tumba Junsara (os Jitata e Jinengua) mobilizaram pesquisadores da 

Universidade Federal da Bahia, gestores públicos, lideranças de outros terreiros (da 

linhagem do Tumba Junsara e de outras nações/tradições) e ativistas políticos, 

sensibilizando inicialmente para o contexto de silêncio com que se encontravam seus 

pedidos de tombamento estadual e federal; em um segundo momento, para a necessidade 

de reconhecimento de bens culturais pertencentes a outras matrizes culturais e tradições 

religiosas, e no caso, para a escassez de patrimônios culturais explicitamente vinculados ao 

Candomblé Angola.  

Sensibilizados pela “causa” e empenhados para o reconhecimento do Tumba 

Junsara como patrimônio da Bahia e do Brasil, os filhos de santo do terreiro, as casas 

descendentes da linhagem (ndanji) de Ciriáco e de Kambambi316 situadas em diversas 

                                                      
316

 Os fundadores do Terreiro Tumba Junsara são os irmãos de santo (iniciados por Maria Neném), sr.Manoel 
Ciriaco, djina Tata Nlundyamugongo e sr.Manoel Rodrigues do Nascimento, Tata Kambambi. Fundado em 
1919, na localidade de Acupe de Santo Amaro da Purificação, depois de ser transferido para os bairros de 
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cidades do Brasil, lideranças de vários terreiros tombados e pesquisadores membros de 

outras casas de Candomblé uniram forças para a realização de reuniões, pesquisas e 

eventos para reunir materiais relacionados à memória do Tumba Junsara, e mobilizar 

adesão para a campanha “Tomba Tumba”. A principal motivação para o tombamento não 

girava entorno da expectativa por recursos financeiros advindos dos poderes públicos, mas 

o desejo de unir as peças de memória sobre o Candomblé Angola no Brasil, sua 

disseminação e distribuição territorial, reconstruindo assim uma parte importante da 

história brasileira e da própria identidade da comunidade Junsara. Assim, é fundamental 

entendermos essa “forma” de argumentação e convencimento que estamos chamando de 

“sinergia”, estratégia característica de grupos para os quais o Estado vem negando, ao 

longo de séculos, os acessos aos meios legais da política. Dessa forma, excluídos do 

processo de escolha de representantes políticos, situados pela legislação em uma 

subcategoria social, os povos de terreiro desenvolveram ao longo do século XX, formas de 

argumentação que, através do sentimento de empatia, estabelecem uma conexão 

sinérgica, onde o “outro” passa a compreender os efeitos do racismo e da exclusão na 

própria pele. A comunidade do Tumba Junsara soube, com maestria como acionar esse 

recurso, conseguindo reunir um coletivo de pessoas situadas estrategicamente na política 

baiana e nacional, para promover pressão social suficiente para conseguir os tombamentos 

almejados. 

Essa mobilização política e social promovida pela comunidade do Terreiro para os 

tombamentos, em torno da recomposição êmica de narrativas de linhagem do Candomblé 

Angola no território nacional demonstra ainda a força das Redes de Agenciamento no 

Candomblé, além de ressignificar os conceitos de “Família” e “Agregados”, aplicados aos 

novos contextos das mídias e redes sociais. As disputas pela memória, principalmente 

quando envolvem a potência de “legitimidade” que o patrimônio cultural carrega, foram 

manejadas pelas lideranças do Tumba Junsara de forma a criar um sentimento de benefício 

coletivo, levando a um movimento de unificação de atores sociais (que não 

necessariamente se reconheciam como pares) voltados à um mesmo interesse, o 

                                                                                                                                                                   

Pitanga, o terreiro mudou-se para o município de Salvador, onde teve sede no bairro do Beiru, na Ladeira do 
Pepino e definitivamente na Vila América/Brotas, onde se encontra até os dias atuais. 
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tombamento do Tumba Junsara e o reconhecimento da força e da importância cultural e 

política da tradição do Candomblé Angola. No escopo desse movimento de unificação de 

documentos, narrativas e lembranças, dois resultados se materializaram de forma muito 

contundente:  o início de um processo de reconhecimento das matrizes Tumba Junsara 

entre os terreiros de tradição Angola que se identificam como da mesma Ndanji/ Raiz317;  e 

a composição de uma Comissão “Científica” auxiliar à  diretoria da Associação Beneficente 

de Manutenção e Defesa do Terreiro Tumba Junsara/ ABENTUMBA, composta por alguns 

dos pesquisadores que se envolveram ativamente nos processos dos tombamento, e que 

tem a função de avaliar tecnicamente os efeitos dos projetos, propostas e demandas 

externas direcionadas à pesquisas sobre o Tumba Junsara.  

A conexão da comunidade do Tumba Junsara com instituições mediadoras foi 

fundamental para a produção das informações necessárias à instrução dos processos de 

tombamento – a universidade desempenhou um papel de ‘facilitadora’, através da 

concessão de apoio para a realização de atividades de extensão (ACCS Lugares de Memória 

do Povo Negro, na Escola de Administração da UFBA),que fomentaram atividades de 

debate dos temas memória, patrimônio e poder dentro do território do terreiro, assim 

como facilitou encontros e registrou visualmente as atividades e entrevistas com lideranças 

e filhos de santo da casa. A presença de pesquisadores e discentes de graduação nas 

atividades laicas e religiosas do terreiro reavivou, de certa forma, o calendário social e 

político da casa,  oferecendo a energia e a disposição necessárias para o enfrentamento 

das etapas a serem vencidas para o reconhecimento como patrimônio cultural. 

A mobilização para o tombamento reanimou ainda os encontros anuais entre as 

casas filhas no território do Tumba, que ocorrem há treze anos antes da obrigação religiosa 

para o Nkisi  Kitempo também chamado de ‘Tempo’. A partir de 2016, quando o Conselho 

Religioso e o Conselho Administrativo do Tumba Junsara decidiram empreender esforços 

para realizar os tombamentos, os temas dos seminários “Tumba Junsara – Redescobrindo 

sua História” focaram no debate de temas relacionados à memória dos ancestrais 

                                                      
317

 O conceito de rizoma, adotado por Deleuze e Guatarri, para pensar sistemas de pensamento e 
conhecimento pode ser adaptado quando aplicado a ideia de Ndanji, pois traz a perspectiva de uma mesma 
origem ancestral (sem reduzi-la a um único ponto), ao mesmo tempo que considera todas as partes do 
sistema como agentes (os terreiros cujos filhos foram iniciados através da tradição/ritos e princípios do 
Terreiro Tumba Junsara), capazes de preservar e renovar os conhecimentos compartilhados. 
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fundadores da Ndanji e à construção de narrativas sobre a vida e contribuição das 

lideranças que preservaram a tradição da casa, assim como ocorreu em outros encontros e 

reuniões realizadas no terreiro ou nas visitas realizadas pelos Tatas às cidades onde 

existem terreiros da linhagem Tumba Junsara, conversas que animaram grande parte dos 

argumentos construídos no dossiê preparado para instrução dos processos de 

tombamento.  

Outra importante estratégia para a realização dos tombamentos foi a prática da 

“Negociação como referência cultural”, comportamento que também identificamos como 

inter-relacionado à cosmovisão dos candomblés. Negociando com as divindades e com os 

Homens/Mulheres, as lideranças de Candomblé construíram formas particulares de 

sobrevivência política e material em uma sociedade que legalmente os proibia de existir. 

Em cada encontro dos Conselhos do Tumba Junsara, onde se debatia o andamento das 

atividades relacionadas aos tombamentos, decisões coletivas eram tomadas, sempre 

buscando a estratégia que não confrontasse as instituições ligadas aos poderes públicos 

mas que estivessem em sintonia com o legado de ousadia e astúcia dos ancestrais do 

terreiro. Nesse sentido, a consulta aos Jinkisi eram importantes para a tomada de decisões 

importantes, assim como a opinião e a avaliação das pessoas “fortes” da casa, e dos 

agentes mediadores envolvidos nesse processo. Essa tática da negociação foi aplicada não 

apenas para pensar as estratégias de ação coletiva do terreiro, também para estabelecer os 

limites de participação dos atores estatais, que também foram envolvidos em vários 

debates e foram chamados por diversas vezes para dialogar os encaminhamentos 

relacionados à produção de conhecimento que se estava realizando por iniciativa e 

condução dos atores da imaginada, mas presente, comunidade do “povo de santo”. 

A agência e intervenção de ancestrais e Jinkisi nos processos políticos e burocráticos 

dos terreiros – atores fundamentais nos processos deliberativos, tanto nas ações de 

reconhecimento como de preservação e salvaguarda – deve ser outro ponto a se 

considerar quando pensamos na ação política dos povos de terreiro, pois entendemos que 

se trata de uma conexão viva e ativa entre o universo sagrado e a vida e destino dos 

humanos. Em consonância com a expectativa que depositamos na execução dos processos 

de tombamento, as vozes dos ancestrais e dos membros da comunidade deveriam 

reverberar para dentro do processo burocrático, registrando no discurso do patrimônio e 

da identidade cultural as nossas formas de pensar e estar no mundo, esperando que essa 
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sintonização de frequências pudessem reestruturar as praticas de preservação do estado 

brasileiro. Na construção do texto dos dossiês de tombamento, buscamos a intercessão 

entre a história institucional do Tumba Junsara e a história dos indivíduos que construíram 

e preservaram essa tradição, esperando com isso, costurar uma narrativa coerente com as 

tramas da história do Candomblé no Brasil. 

Nessa perspectiva de elaborarmos um discurso patrimonial que refletisse nosso 

ponto de vista da história, esperávamos argumentar sobre os valores que justificassem a 

patrimonialização do Tumba Junsara, evitando os reducionismos étnicos sobre o valor de 

uma tradição “bantu” (generalizante), ao mesmo tempo que não isolasse as especificidades 

da casa impedindo o dimensionamento da importância nacional da contribuição cultural do 

terreiro. Tendo esse panorama e em comum acordo com os ancestrais e com os 

pesquisadores e técnicos do IPHAN, consideramos a história de formação do terreiro e de 

suas múltiplas contribuições étnicas rituais, adotando o conceito de “Milonga” para pensar 

o legado cultural do Tumba Junsara para a ‘identidade nacional’.  

A “Milonga”, além se constituir um conceito êmico, possibilitava debater o 

Candomblé como resultado de um processo diaspórico, abrangendo enquanto um conceito 

guarda-chuva, conceitos como família de santo, parentesco (consanguíneo e aderente), 

vizinhança e redes de solidariedade da população negra em Salvador e em grande parte do 

território brasileiro. Adotar a milonga como valor para o tombamento possibilitava ainda 

rever o “nagô centrismo”318 e o discurso da “pureza africana” presente em quase todos os 

processos de reconhecimento de terreiros como patrimônios culturais319, dinâmica que 

                                                      
318

 Estamos chamando aqui de “nagô centrismo” a tendência, na produção intelectual, de tomar os preceitos, 
dinâmicas e rituais da tradição ketu ou nagô de forma generalizante, ou seja, tornar especificidades religiosas 
de determinados ritos como geral para todas as tradições religiosas de matrizes africanas. Esse movimento 
intelectual que atravessou grande parte do século XX, tomando terreiros de tradição ketu como seus objetos 
de estudo e análise, fez parecer, para o mundo “externo” aos terreiros brasileiros, que todas as tradições 
religiosas no Brasil compartilhavam de um mesmo fundo epistemológico (e que desse sistema se alimentava 
o Candomblé), o que fez parecer que os ritos religiosos de tradições centro-africanas, por suas 
especificidades e diferenças do universo africano ocidental, parecesse impuro/ misturado, gerando um 
contexto onde houve sobreposição do conceito de “africanidade” com as práticas dos terreiros de tradições 
ketu, nagô, jeje(s), jeje-nagô. 
319

 Entre os terreiros tombados como patrimônio cultural sobrepõem-se aqueles pertencentes a comunidades 
de tradições ketu e jeje-nagô. Os terreiros de tradição jeje também são sub-representados no conjunto de 
bens acautelados, mas se comparados ao quantitativo de comunidades de tradição angola ou congo angola 
espalhados pelo território nacional, verificamos que existe uma escassez gritante sobre esses patrimônios 
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acreditamos, ser fundamental para tornar harmonioso e dialógico, o processo de 

preservação dos bens culturais acautelados. 

 

Milonga como valor e como princípio 

 

Quero crer que os angolanos que vieram para aqui, por uma deficiência, nos 
trouxeram bem poucas coisas, e não sei como, é trabalho alto, de muita gente 
mesmo, com sacrifício, é que cultuam o Angola. Porque, como nós sabemos, os 
angolanos presos como escravos foram os primeiros a chegar ao Brasil, e talvez 
em maior número na Bahia. Mas eram pegados “a dente de cachorro”, como se 
diz e, mesmo eles sendo “feitos”, não tinham tempo de se despedir de seus 
parentes, muito menos de trazer seus mistérios da sua seita, seus otás e bacias, 
ou como é chamado na nação angola, itá, que é a pedra do seu santo, eles não 
voltaram lá, para apanhar. [...] E como nós sabemos, a nação Angola é um pouco 
fechada e ninguém consegue aprender nada antes de sete ou quatorze anos. Até 
porque Angola é uma mistura de cabinda, moçambique, munjola, kikongo. Tudo 
isso é Angola. Então virou o que eles mesmo chamam de milonga. [...] Milonga é 
mistura. Foi assim que eles fizeram. Misturaram porque eles na senzala, tinham, 
ali, de todas as “nações” e, quando era possível, eles faziam qualquer coisa das 
obrigações deles, então cada um pegava um pedaço, faziam uma colcha de 
retalhos, um cozinhava, outro cortava aquilo, outro pegava, porque eles tinham 
tempo limitado para tal e faziam. A mesma coisa fizeram com o cântico. Um,“eu 
sei tal cantiga”; outro, “eu sei tal”, e todos cantavam, e então o santo aceitava, e 
não ficou somente uma “nação” para fazer aquele tipo de obrigação. Era uma 
mistura, como já disse, a milonga (SANTANA, 1984, p. 35-36. APUD:IPHAN, 
2018,pp.07-08 ). 

 

A ‘mistura’ apontada por Tata Nkondiamdembo, Esmeraldo Santana, mais 

conhecido como Seu Benzinho, é uma característica do culto de tradição Angola do Tumba 

Junsara. Fu Kiau (2001) descreve que a ontologia Bantu não se estrutura a partir de 

“exclusivismos”, mas se orienta pelo princípio do Kodya  no qual todos os seres são 

portadores da energia de Nzambi, e que nesse sentido, a diversidade de aparências nas 

quais divindades podem se manifestar exige que se respeitem seus tratamentos 

específicos. Isso significa que os povos Bantu teriam mais facilidade para incorporar 

conhecimentos de outras tradições em suas práticas religiosas. Essa habilidade para 

incorporar conhecimentos “externos” estaria presente não apenas nos ritos sagrados, 

como também na formação dos componentes de famílias consanguíneas e parentesco 

                                                                                                                                                                   

culturais. Para mais informações sobre os terreiros tombados em nível federal ver www.iphan.gov.br e 
tombados em nível estadual ver http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/ 

 

http://www.iphan.gov.br/
http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/
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social, categorias que Tata Zingelumbondo classifica como “parente” e “família aderente”, 

para definir as relações sociais que se estabelecem com a família de santo e os territórios 

de entorno do Tumba Junsara. Esses laços afetivos e iniciáticos são chave para 

compreender o valor cultural patrimonial que direcionamos ao uso do conceito de 

“milonga”, uma vez que essas relações se refletem diretamente nas estrutura e 

organização dos ritos e na história de iniciação dos filhos de santo da casa.  

No processo de construção das narrativas que justificassem os tombamentos, 

vínculos de parentesco dentro dos candomblés de tradições bantu foram reforçados e a 

participação de atores de casas filhas, irmãs e parentes foi fundamental para recompor o 

quebra-cabeça da história oral das comunidades de terreiro, reconstruindo a história de 

iniciação, sucessão, mediação política e o legado de muitos de seus filhos de santo, 

explicitando a força da milonga não apenas como valor cultural do Candomblé, mas como 

um atributo das formas de organização do povo negro baiano. 

Outras relações de parentesco foram rememoradas com o movimento da milonga: 

os vínculos de iniciação do Tumba Junsara com a tradição jeje, surgiram fortemente na 

história de uma das principais lideranças do terreiro, Deré Lubidi, e nas relações de 

amizade, solidariedade e vizinhança com o Terreiro do Bogum; assim como as relações de 

vizinhança com a Casa de Oxumaré, demonstram laços fundamentais para entender uma 

parte importante da história do candomblé em Salvador, da região da Av.Vasco da Gama e 

de como essa lógica da ‘mistura’ fortaleceu a preservação de vários terreiros da Ndanji 

Tumba Junsara, Brasil afora320.  

A noção de família de santo, estendendo-se para além da história dos ancestrais, 

destacou a importância da continuidade dos laços de solidariedade contemporâneos; a 

mobilização social realizada para o tombamento reativou amizades antigas entre lideranças 

de terreiros e fortaleceu parcerias que já vinham se consolidando nos debates, pelas 

                                                      

320
 O uso do termo “mistura” simplifica muito a riqueza analítica do conceito de Milonga. A habilidade de 

incorporar elementos da diversidade garantiu, às comunidades de candomblé Angola, proteção e 
permanência nos territórios onde se assentavam, assim como a manutenção e preservação de 
conhecimentos de fundamentos de outras tradições dentro das performances do terreiro Angola. Além disso, 
um estudo mais aprofundado do conceito pode traçar interessantes relações com os cultos de Caboclo e de 
Umbanda. 
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demandas comuns de preservação dos terreiros tombados na Bahia, entre os mediadores 

representantes de terreiros patrimonializados. 

A Milonga como princípio expressou-se também na forma como os processos 

burocráticos foram conduzidos: pesquisadores do Tumba Junsara, pesquisadores membros 

de outras casas e de outras tradições de matrizes africanas foram envolvidos para a 

produção de textos e construção dos dossiês de tombamento, desdobrando-se para além 

do movimento para a patrimonialização, na criação de um laboratório de estudos sobre a 

memória da população negra e a construção de redes de solidariedade, na Escola de 

Administração da UFBA (M.I.L.O.N.G.A.), na inovação das dinâmicas de instrução de 

processos de tombamento nos órgãos de patrimônio, na simetrização de conhecimentos e 

narrativas direcionando os argumentos de valoração no patrimônio afro-brasileiro e, na 

experiência mais rica extraída desse processo, que foi o estabelecimento de vínculos de 

afeto, confiança e amizade entre os atores envolvidos. 

A experiência dos tombamentos nos mostrou que é possível e palpável a 

consolidação de métodos alternativos de produção do conhecimento histórico - a 

oralidade, o corpo, a música, a intuição, foram utilizados como fontes documentais 

fundamentais para a construção da narrativa patrimonial – e que outros conceitos de 

temporalidade, indivíduo e território permeiam a identidade cultural de grande parte da 

população brasileira, muitas vezes subtraídos ou diminuídos na lógica de atribuição de 

valor para reconhecimento dos bens culturais que não se enquadram nos parâmetros 

cristãos ocidentais cristalizados nas e pelas políticas públicas. 

Um processo de tombamento como patrimônio cultural, pela potência da narrativa 

histórica como ferramenta de poder, pela carga de ‘legitimidade’ que a “escolha” de um 

bem cultural dentre outros traz em si, possibilita refletirmos sobre: a relação das lideranças 

de terreiros com o “Poder”, observando as complexas relações entre e inter 

‘tradições’/nações religiosas de matrizes africanas ( em sua noção de família expandida); 

como o poder é manejado dentro e fora do terreiro, entendendo sua dinâmica nas 

hierarquias e funções próprias do ritual e da cosmovisão do Candomblé; como a disputa 

pela “identidade” afeta o status dos membros das comunidades e por fim, como a 
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“abstração monumento”321 do patrimônio (e a carga de visibilidade e seus efeitos que ‘ser 

parte de uma comunidade protegida pelo Estado’ traz) afeta os diferentes extratos sociais 

e econômicos dos membros de comunidades de Candomblé. 

A etnografia desses processos de negociação da comunidade do Tumba Junsara 

com os órgãos públicos de preservação do patrimônio possibilitou, de forma geral, 

observarmos a existência de diferentes comportamentos coletivos e individuais dos povos 

de terreiro, assim como identificarmos diferentes perfis de mediadores dos terreiros, cujo 

comportamento (agressivo, negociador, subserviente) variava conforme o contexto e as 

pessoas presentes, mas que estava em sintonia com os comportamentos arquetípicos de 

seus Orixás/Jinkisi/Voduns. Sem  tentarmos aprisionar comportamentos em categorias 

fixas e considerando as histórias individuais e a agência dos mediadores de terreiros, os 

diálogos para os tombamentos nos apresentaram perfis como o mediador 

negociador/caçador, o diplomático, o impulsionador/explosivo, o acolhedor/ maternal-

paternal-fraternal, posturas fundamentais para o diálogo com o estado em suas múltiplas 

complexidades (afinal o poder público é composto por indivíduos) e em seus diversos 

estágios de execução, indicando que é preciso mobilizar diferentes atores para exercer a 

pressão social sobre um processo administrativo. 

Por fim, outro aspecto que salientamos como fundamental para pensar a 

interlocução política entre os povos de terreiro, mas que nos demandam a elaboração de 

argumentos para um outro espaço de reflexão, é a própria organização social e política das 

suas comunidades. Entre tantos filhos de santo, oriundos de diferentes classes sociais e 

portadores de redes políticas específicas, como se dá a escolha dos mediadores nas 

comunidades de terreiro? Esses universos culturais e sociais que se interpenetram na 

dinâmica do terreiro, influenciam na escolha desses agentes? Os caminhos civis e sagrados 

de cada indivíduo estão conectados aos caminhos de cada terreiro e do povo de santo 

como um todo? Como se organiza essa rede de agentes mediadores para “fora dos muros” 

dos terreiros? São questões que a vivência das experiências de tombamento nos colocaram 

                                                      
321 

Referimo-nos aqui à aura de monumentalidade que ainda recobre os bens culturais patrimonializados, 
como se a partir do momento que um território/edificação fosse tombado, as disputas de interesses, os 
desentendimentos e as fragilidades institucionais fossem solucionados e no caso de um terreiro, como se as 
linhagens familiares das lideranças alcançassem um status de realeza/ aristocracia dentro das religiões/ 
tradições de matrizes africanas. 
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no horizonte e que se conectam intrinsecamente com os resultados e com a história do 

povo de santo na Bahia e no Brasil. 

Nossa tentativa de pensar sobre perfis de mediação das lideranças de terreiro nos 

fez refletir sobre a fluidez com que os terreiros caminham no campo da Política – sistemas 

culturais diaspóricos, construídos a partir de matrizes africanas, mesmo quando localizados 

pelo Estado no campo das religiões, não aparentam distinguir em universos separados, o 

sagrado do político, pois sendo, os dois, aspectos  relacionados ao poder, e sendo ambos, 

caminhos traçados pelas divindades e pelos ancestrais, ampliam a força vital individual e 

coletiva da comunidade– axé/ ngunzo – pilares da identidade e da essência dos homens. 

Assim, os campos da política e do sagrado, complementares e concomitantes, acessam o 

conjunto das referências culturais dos terreiros, possibilitando sintonia na ação política e 

social dos povos de terreiro. 
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A FACE OCULTA DA INTOLERÂNCIA: O RACISMO RELIGIOSO 
 

Maria Cristina dos Santos Pechine322 
 

Resumo 
Atualmente o termo “intolerância religiosa” tem se mostrado insuficiente para nomear a 
complexidade do sistema de opressão sobre as religiões afro-brasileiras em nosso país. Os ataques 
a estas religiões não são meramente práticas de intolerância religiosa, embora isto também esteja 
presente nestas ações. São também ações racistas, pois atacam sedes de religiões de matriz 
africana. O racismo presente nas manifestações de intolerância religiosa segue velado sob este 
mesmo termo, sendo necessária a defesa da categoria “racismo religioso” para melhor explicitar o 
fenômeno. 
 
Palavras-chave: Espaço público; Religiões de matriz africana; Neopentecostais; Intolerância 
religiosa; Racismo religioso. 
 

INTRODUÇÃO 

A emergência do movimento religioso neopentecostal e sua penetração no espaço 

cultural e político da sociedade brasileira passou a redefinir o lugar dos grupos no campo 

religioso. Sua penetração no espaço público fez nascerem, pouco a pouco, conflitos e 

confrontos entre as igrejas neopentecostais e religiões afro-brasileiras – hoje esses 

conflitos, provenientes da intolerância religiosa, recrudesceram em todo o país. Não 

apenas no âmbito das políticas institucionais e orientações de lideranças religiosas, mas 

também nas interações cotidianas entre os fiéis das igrejas neopentecostais e os adeptos 

das religiões de matriz africana encontramos sinais agudos de um campo em convulsão. 

Como observa Giumbelli (2002), as premissas de uma controvérsia religiosa não se 

manifestam fortuitamente, mas vão se constituindo aos poucos, implicando a presença de 

um campo sociocultural permeável a várias questões não apenas “religiosas”.  

Nesse sentido, o conflito entre as Igrejas neopentecostais e as religiões de matriz 

africana parece ir além do religioso, gerando posicionamentos de caráter racial, cultural e 

político. Muitas pessoas e instituições não são alheias aos comportamentos destas Igrejas 

e, às manifestações de intolerância religiosa em várias esferas da sociedade, a exemplo da 
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educação, da saúde ou ainda do judiciário, concordando em tomar posição para expressar 

sua reprovação visto que, como lembra Pierucci (1996, p. 8):   

 

[...] o próprio de uma controvérsia, é que quando ela acontece, torna-se cada vez 
mais claro que algumas das questões colocadas implicam instituições: o direito e 
a força da lei, o código penal, o ministério público, o fisco, os serviços de saúde, a 
medicina e a psiquiatria, as mídias, os estilos de vida, as relações com o Estado e 
os poderes públicos. 

 

As recentes controvérsias em que essas religiões se encontram envolvidas: 

principalmente o recrudescimento da intolerância religiosa são temas altamente sensíveis 

para as comunidades religiosas afro-brasileiras por que desencadeiam novas assimetrias 

nas relações entre as religiões e a constituição do espaço público no Brasil.  

A noção de controvérsia em Latour (2012) aqui utilizada, não é compreendida em seu 

sentido mais corriqueiro de “polêmica”, “divergência” etc. Trata-se de rastrear os processos 

nos termos dos agentes aí envolvidos, buscando a gênese de suas transformações em “fatos” 

(argumentos fundamentados) convivendo num debate público. As controvérsias, portanto, 

nos ajudam a ficar atentos aos movimentos de idas e vindas nos processos de constituição 

e legitimação da pluralidade religiosa em nosso país.  Acreditamos ser esse um caminho 

frutífero para renovar nossa reflexão sobre as religiões no mundo contemporâneo e 

compreender o modo como elas contribuem para a construção do espaço público e para a 

reinvenção da própria religião. 

 

RELIGIÕES E O ESPAÇO PÚBLICO 

No contexto brasileiro, a emancipação da esfera secular das instituições religiosas 

foi um resultado do processo de modernização que culminou com a separação jurídica 

entre Estado e Igreja, processo também observado em outros países (MONTERO, 2000). A 

desvinculação entre aparato estatal e instituições religiosas envolvia um ideal de 

eliminação de toda referência a valores e conteúdos religiosos nas áreas reguladas por leis 

civis e, por conseguinte, do próprio espaço público. A autora considera que esse processo 

era percebido como inexorável: gradativamente as religiões iriam deslocando-se para vida 

privada e dessacralizando toda atividade de caráter público. No entanto, contrariamente às 

“previsões”, o processo que levou à separação entre Estado e Igreja alocou “mais” religião 
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na sociedade, admitindo como um pressuposto problemático a privatização da prática 

religiosa e seu confinamento à esfera familiar (MONTERO, 2000, 2006; ORO, 2012). 

Para Giumbelli (2008), embora comprometido com os princípios da laicidade, em 

nenhum momento as religiões deixaram de ser uma "questão de Estado". É na República 

Velha quando se adota o princípio da separação entre Estado e igreja. O ensino é declarado 

leigo, os registros civis deixam de serem eclesiásticos, os cemitérios são secularizados, o 

casamento torna-se civil, e ao mesmo tempo, oferece autonomia jurídica às associações 

religiosas, incorpora os princípios da liberdade religiosa e da igualdade dos grupos 

confessionais, o que daria legitimidade ao pluralismo espiritual. No entanto, como 

argumenta o autor, apesar das fronteiras constitucionalmente demarcadas, não foi dessa 

forma que se deu a regulação do religioso no Brasil. 

Por outro lado, como sugere Pompa (2012), as investigações sobre religião e espaço 

público tradicionalmente realizadas no Brasil reproduziram de diferentes maneiras e sob 

diferentes ângulos a polarização dos binômios sagrado/profano, público/privado, 

religioso/secular, seja pela via culturalista seja pela via sociologizante, e, mais recentemente, na 

perspectiva do mercado (p. 160-161). Em outros termos, o domínio do religioso e sua separação 

do domínio do político são tomados como dados autoevidentes, e não como problema histórico 

e conceitual. Segundo a autora, nestas pesquisas não se leva em conta que as religiões são 

também parte do processo de construção dos critérios que delimitam o público do privado, 

quadro esse que está em mudança.  

Por sua vez, TAVARES et CAROSO (2015), tomam os conceitos de religião e sociedade 

como domínios relacionais, consideram que tanto o conceito de “religião” como o de 

“espaço público” não estão “dados”, mas configuram campos de forças que somente a 

posteriori emergem como “realidades” autoatribuídas.  

Nos últimos anos, a questão multicultural, o debate público sobre identidade e 

etnicidade, o uso político de conceito de cultura têm mostrado a centralidade da religião 

enquanto categoria mobilizadora de pertencimento e, portanto, de papéis, identidades, 

trânsitos e conflitos políticos. Cada vez mais, o conceito de cultura, e suas reformulações em 

termos de identidade e etnicidade, torna-se o locus dos direitos coletivos à 

autodeterminação e a base da solidariedade de grupo e da mobilização política. Os desafios 

trazidos pela articulação cada vez mais complexa da dimensão cultural com a política têm 

provocado, pois, uma guinada nos estudos sobre religião no Brasil. 
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O caso brasileiro é emblemático dessa redefinição global dos termos da cidadania: 

as lutas contemporâneas por reconhecimento, amparadas pelo (e definidores do) caráter 

multicultural da identidade brasileira, sancionados pela Constituição Federal de 1988, 

enterraram definitivamente a ideia de uma identidade nacional negadora das diferenças 

étnicas, seja pelo viés da assimilação, ou do “branqueamento”, seja pelos modelos mais 

conhecidos da democracia racial e da nação mestiça. A questão étnica e o enfrentamento 

do racismo, então, e, mais em geral, a questão cultural e identitária, que expressa 

pertencimento comunitário, tornam-se centrais para a democratização. 

Os novos contextos específicos, transitórios e negociados, no pano de fundo do 

macro contexto global, são os espaços de disputas e controvérsias no interior do Estado 

produtor de políticas públicas pautadas pelas noções de cultura, identidade e direito. 

Assim, neste artigo analiso as modalidades pelas quais as religiões afro-brasileiras e 

neopentecostais – como instrumento de afirmação identitária de agentes, discursos e 

códigos de disputa na arena política –têm participado dos processos de construção do 

espaço público no papel da “sociedade civil”, na leitura dos conflitos sociais e na definição 

do racismo. 

 

Religiões afro-brasileiras e o espaço público 

No Brasil, até a década de 1930, ainda no início da República, somente a Igreja 

católica detinha o estatuto de “religião”. Embora a base legal contra a qual se conquistou a 

extensão do reconhecimento do estatuto de “religião” compreendesse também os cultos 

mediúnicos em geral, o mesmo não ocorreu com o candomblé e a macumba. Estes 

encontram dificuldade para se adequar ou serem reconhecidos em seu estatuto de 

“religião”. O Estado republicano, sobretudo na primeira metade do século XX, se valeu de 

leis penais, órgãos de repressão policial e de serviços de controle social e higiene mental 

para fundamentar ações de perseguição às religiões afro-brasileiras que eram identificadas 

como claramente “mágicas”, “selvageria” e “feitiçaria” (GIUMBELLI, 2003; DANTAS 1988).  

Os terreiros eram invadidos, os seus objetos sagrados eram pisoteados e 

destruídos. A polícia e as autoridades responsáveis a fazer cumprir a lei tentaram subjugar 

e eliminar os templos sagrados de origem africana, prendendo líderes religiosos, muitas 

vezes violando sua integridade física, acusando-os de bruxaria e de serem praticantes de 

magia negra. A Igreja católica e as elites sociais, com o apoio da imprensa, sempre 
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expressaram o seu desprezo, desrespeito e violência pelo candomblé, incentivando e 

criticando a polícia, quando esta cessava na sua ação e vigilância. Mas a comunidade 

religiosa resistiu frente às condições adversas, através de diversas estratégias de 

sobrevivência e diálogo bem-sucedidas, entre elas, o sincretismo religioso - muitos 

candomblés fecharam a casa, para depois reabri-la, ou na periferia, ou como centro 

espírita, dotado de estatuto de “religião”. Algumas casas tentavam desviar a atenção da 

ordem pública, alegando que ali eram cultuados apenas santos católicos. Foram realizadas 

alianças com o poder político, com os intelectuais e até mesmo com a polícia, para fugir 

das perseguições. Neste caso, eram identificadas na sociedade local pessoas renomadas 

para serem padrinhos dos seus terreiros dando-lhes o cargo de Ogãs. Foram protetores dos 

terreiros médicos, professores, escritores, juízes e também delegados de polícia, que 

quando aproximavam dos Orixás se encantavam e assumiam a proteção daquele terreiro 

que faziam parte. E ainda, a “máxima cautela” foi outra tática utilizada pelos candomblés, 

procurando não chamar a atenção com nada, escondendo os pejis e os objetos de culto, só 

tocando de madrugada, depois da meia-noite, num horário em que as “caravanas” policiais 

supostamente já tivessem passado (NINA RODRIGUES, 1932,1935; LANDES, 1967; 

LÜHNING, 1996; DANTAS, 1988; MAGGIE, 1992; PIERSON, 1945, SANTOS, 2009; BRAGA, 

1993,1995). 

Até a década de 1970 havia exigências de autorização administrativa ou registro 

policial na Delegacia de Jogos e Costumes para permitir as atividades litúrgicas das casas. 

Assim, o funcionamento regulamentado dos terreiros ficava na dependência de uma 

licença especial, que lhes era concedida pela polícia, mediante ao pagamento de uma taxa.  

Na Bahia, o rompimento com essa dependência só viria a ocorrer no governo de Roberto 

Santos, através do Decreto 20.095, de 15 de janeiro de 1976, com a participação decisiva, 

nesse processo, de lideranças de terreiros, intelectuais e de artistas ligados a esses 

Terreiros, dentre eles Jorge Amado (SANTOS, 2005). 

Neste período, Salvador já era conhecida por ser uma cidade com grande número 

de negros, bem como por seus terreiros de candomblé, frequentados por políticos, artistas 

e intelectuais, fato que na década de 1970 foi referendado a partir do incentivo ao turismo 

pela Bahiatursa, o órgão de turismo do Estado. O candomblé recebia uma atenção especial 

desse órgão, que expunha em seus cartazes filhas de santo incorporadas por seus orixás e 

divulgava o calendário litúrgico dos terreiros e outros elementos constituintes das religiões 
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afro-brasileiras (SANTOS, 2005, p. 88). Esses elementos foram adotados em políticas 

oficiais numa tentativa de aproximação do governo brasileiro com países africanos, com 

vistas a ganhos comerciais. Na visão de Santos (2005, p. 43-44), a cultura afro-brasileira 

passou a se constituir um bem simbólico tratado como assunto de Estado. Mesmo após o 

golpe de 1964, essa política permaneceu em vigor, uma vez que o interesse econômico 

pela África só fez aumentar com a independência de países africanos na década de 1960. A 

Bahia encarnava, no Brasil, a imagem ideal para fomentar tal aproximação.  

A política externa brasileira, com vistas a uma aproximação com a África, contribuiu para 

fortalecer o discurso da pureza atribuída a alguns poucos terreiros de tradição nagô, pois ao mesmo 

tempo em que aproximou seus sacerdotes do continente-mãe, também os reuniu em torno de uma 

luta contra a folclorização da religião, por meio da afirmação de sua herança africana, buscando 

também negar o sincretismo religioso. As sacerdotisas e os sacerdotes baianos empreendiam sua 

luta contra o sincretismo afro-católico, afirmando o candomblé como religião, com cosmologia e 

liturgia próprias, fazendo frente ao catolicismo dominante, conforme apresentado por Consorte 

(1999), para o manifesto de mãe Stella, do Opô Afonjá. 

E o candomblé, especificamente o baiano, representava essa herança, segundo a 

construção forjada a partir da interlocução de sacerdotes com intelectuais e estudiosos 

dessa religião. Juntos, apesar das diferenças, Estado, sacerdotes, intelectuais e estudiosos 

foram construindo a associação do candomblé à cultura. Santos (2005) indica que na 

década de 70 havia tensões entre o movimento negro e o povo do candomblé, parte da 

militância se opunha a uma articulação com os candomblés, pois os considerava menos 

combativos. Porém, no discurso que conferia legitimidade ao candomblé, exaltavam-no 

como uma cultura tradicional, ao mesmo tempo em que os símbolos negros que figuravam 

entre os “bens culturais brasileiros” – para usar um conceito que estava sendo cunhando 

nesse período – eram também apropriados pelo movimento negro na luta contra o 

racismo. O candomblé mais uma vez era exaltado, sendo associado à cultura negra e 

incorporado ao debate racial. Uma luta compartilhada por ativistas negros de outros países 

da diáspora negra que perfizeram as travessias de seus ancestrais africanos cruzando o 

Atlântico entre as diferentes Áfricas e Américas para buscar construir uma experiência que 

os unisse, fosse o pan-africanismo ou o abrasileirado quilombismo (SANTOS, 2005; 

MORAIS, 2014).  
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Evangélicos e o espaço público 

O Protestantismo desembarcaria no Brasil com os primeiros franceses 

luteranos, chamados de protestantes huguenotes, no ano de 1532. Neste período, 

os franceses criaram um refúgio para os huguenotes na colônia da Guanabara, mas 

foram expulsos pelos portugueses, em 1560. Adiante, por volta de 1630, o domínio 

holandês em Pernambuco propiciou a entrada da Igreja Reformada Holandesa no 

Brasil, tendo sido construído o total de 22 igrejas na cidade de Recife. Seu m embro 

mais ilustre era o maior líder do Brasil holandês, o então Conde João Maurício de 

Nassau, que governou por apenas sete anos (1637-1644). Durante seu governo, 

Nassau concedeu medidas de liberdade religiosa aos habitantes católicos e judeus. 

Sua Igreja batizou índios, pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores 

indígenas. Após a Guerra da Restauração, quando Recife foi devolvido ao católico 

Portugal, se encerrara as ações da Igreja Reformada. As lutas travadas pelos 

portugueses para expulsar os demais invasores europeus do Brasil fizeram com que as 

ações protestantes se encerrassem provisoriamente por aqui (FONSECA, 2016).  

A entrada dos imigrantes europeus a partir da abertura dos portos às nações 

amigas, em 1808, trouxe consigo diferentes ideias de liberdade e igualdade que 

floresciam na Europa moderna. Foi nesse contexto que o Protestantismo ressurgiria 

no Brasil. Acordos de comércio e navegação fizeram com que Portugal concedesse 

aos ingleses anglicanos locais em terras portuguesas. Por isto, as primeiras igrejas 

não-romanas no Brasil foram as episcopais anglicanas, por volta de 1810. Entretanto, 

a liberdade religiosa aos não católicos continuava não sendo permitida, e a liturgia 

anglicana não podia ser professada e nem vivenciada de forma livre  pelos brasileiros. 

Com a independência, a Constituição Imperial, promulgada em 1824, concedeu certa 

liberdade de culto aos não católicos, ao mesmo tempo em que confirmou o 

Catolicismo como religião oficial. Com o Brasil independente foram se estabelecendo 

por aqui outros grupos religiosos reformados oriundos de outros países da Europa, 

como os luteranos, que vieram especialmente da Alemanha e da Suíça, em meados de 

1824; os metodistas de tradição inglesa, em 1836; os presbiterianos, em 1859, através 

da figura de Ashebel Green Simonton; os batistas dos Estados Unidos, que iniciaram 

missão em 1859 por intermédio de Thomas Jefferson Bowen e sua esposa, acabando 

http://livre.com/
http://livre.com/
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presos por crime de proselitismo; e os adventistas que chegaram por aqui em 1890  

(LOYOLA, 2013; BARBOSA, 2002). 

No Brasil, o pentecostalismo se instala em três movimentos. O primeiro 

corresponde à chegada das denominações Congregação Cristã do Brasil (1910) e 

Assembleia de Deus (1911). Esses grupos foram classificados como pentecostalismo 

clássico (MENDONÇA, 2008), por possuírem as características do pentecostalismo 

nascente, como a crença no batismo no Espírito Santo como uma “segunda benção”, 

através da qual aqueles que passaram pela “primeira benção”, a conversão, receberiam os 

dons espirituais: dom de cura, profecia, visões e a glossolalia (o dom das línguas).  

O protestantismo de origem missionária que se instaurou no Brasil na segunda 

metade do século XIX foi fundamentalmente norte-americano, sulista e escravagista. 

Muitos missionários tinham escravos, outros, quer favoráveis ou contrários ao escravismo, 

não criticaram publicamente o sistema, mantendo o discurso da igreja como uma 

organização espiritual, que não deveria se intrometer nos assuntos de ordem política. A 

relação do protestantismo com a negritude, no Brasil, foi marcada desde o início pelo 

sentimento de superioridade dos missionários, pela dependência econômica e cultural das 

igrejas brasileiras às missões estrangeiras, pelo preterimento das lideranças brasileiras nas 

estruturas eclesiásticas, tratadas de “nativas”, e pelo estigma da cor negra associada ao 

pecado, caracterizando o primeiro movimento pentecostal (FRESTON, 1994, AUBREE, 

2003).  

O segundo movimento pentecostal, inseriu-se num contexto de urbanização, 

aumento do fluxo migratório nas grandes cidades e a formação de uma sociedade de 

massas. Os principais grupos surgidos neste contexto foram a Igreja do Evangelho 

Quadrangular (1951), a Igreja Pentecostal O Brasil Para Cristo (1955) e a Igreja Deus é Amor 

(1962). Estes grupos foram classificados como comunidades pentecostalismo autônomos 

ou de cura divina, pois contribuíram para a proliferação de congregações independentes e 

autônomas e porque tinham nas manifestações de cura uma importante experiência 

religiosa e veículo de pregação (FRESTON, op. cit.) 

O terceiro movimento pentecostal coincidiu com o início do processo de distensão 

da ditadura militar, da consolidação da indústria cultural e da crise do “milagre econômico” 

de fins dos anos 1970. Suas principais denominações foram: Igreja Universal do Reino de 

Deus (1977), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) e Renascer em Cristo (1985). 
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Estes grupos foram classificados como neopentecostalismo e igrejas surgidas a partir deste 

movimento apresentaram uma combinação de cura, exorcismo e teologia da prosperidade. 

Em seus discursos e práticas, a superação de males físicos, psicológicos e sociais através da 

benção divina é entendida como um milagre ou uma libertação das raízes espirituais destes 

males, muitas vezes atribuídas à possessão demoníaca ou associadas à influência de outras 

religiões, sobretudo afro-brasileiras. Notabilizaram-se ainda pelo uso massivo e regular dos 

meios de comunicação e estratégias de ocupação do poder político (FRESTON, op. cit.). 

A especificidade doutrinária do movimento neopentecostal é considerar como 

atuais os dons do Espírito Santo tais como descritos na oração de Pentecostes nos Atos dos 

Apóstolos. Trata-se, então, de uma expressão religiosa que se focaliza na santificação da 

pessoa pelo Espírito Santo, cujas provas tangíveis passam pelo dom das línguas 

(glossolalia), o dom de cura (taumaturgia) e o poder de expulsar os demônios (exorcismo) 

(AUBRÉE, 1998, p. 238). 

Tal como o protestantismo histórico, o pentecostalismo também reforçava o 

estigma da cor negra e de tudo o que pudesse ser associado às culturas africanas. 

Demonizava-se o Candomblé e a Umbanda, embora assimilando, muitas vezes, alguns 

aspectos da cosmologia e dos bens simbólicos dessas religiões. O neopentecostalismo, 

surgido no final dos anos 1970, acrescentou a este racismo teológico e doutrinário, a 

pregação da maldição hereditária e da batalha espiritual, resgatando discursos que 

contribuíram para legitimar a escravidão e a segregação. 

A doutrina da maldição hereditária apregoava que a África e os negros seriam 

descendentes de Cam, o filho de Noé que fora amaldiçoado com a servidão a seus irmãos, 

de quem deveria ser escravo por ter “conhecido” a nudez do pai. Para romper com esta 

maldição, os negros deveriam se converter e libertarem-se de qualquer ligação espiritual 

com a África ou seu legado (CHAIN, 2003). Na reelaboração realizada pelo 

neopentecostalismo, qualquer filiação religiosa anterior à conversão submeteria o sujeito a 

um espírito amaldiçoado transmissível aos descendentes. A doutrina da batalha espiritual 

enfatizava o conflito do bem e do mal, permeando a vida do cristão e das igrejas com 

exércitos de espíritos, principados e potestades a habitar nas estruturas do mundo, 

causando males sociais e individuais. Os lugares e as pessoas precisam ser exorcizados e 

conquistados para Jesus (SILVA, 2011). 



729 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

No Brasil, o segmento protestante manteve durante boa parte do século XX um 

comportamento com pouca participação na esfera pública.  Os evangélicos não 

participaram da vida política até o início da redemocratização do país na década de 1980. 

Contudo, seu posicionamento começa mudar. Nas eleições de 1986, os pentecostais 

elegeram 18 deputados para a Assembleia Nacional Constituinte, enquanto que os 

protestantes históricos elegeram 16, iniciando o que ficou conhecido por “Bancada 

Evangélica”. Ao final do século passado, a representação parlamentar aumentou em todos 

os níveis, como também se intensificaram as investidas para conseguir postos eletivos no 

poder executivo. 

A ocupação desses espaços institucionais foi fundamental na concessão de canais 

de rádio e televisão públicos por igrejas e empresários evangélicos. Assim, puderam 

participar dessa arena pública formada pela mídia eletrônica em busca de maior 

legitimidade e visibilidade de seus líderes, alguns dos quais concorrem a mandatos 

políticos.  Por conta de sua ação, o campo da política, definida estritamente, é incapaz 

de ignorar atualmente o fator “religioso”. A indicação e o apoio a candidaturas 

legislativas por parte de igrejas, a mobilização para a defesa de interesses suprapartidários 

(caso das “frentes parlamentares”), a identificação com titulares de postos do Poder 

Executivo – são todos movimentos, ocorridos com sucessos e revezes, protagonizados 

pelos evangélicos que têm se dedicado ao uso da identidade religiosa como atributo 

eleitoral (MACHADO, 2008; ORO, 2003).  

Paralela ou conjuntamente, observamos a presença de agentes referidos como 

evangélicos na execução de políticas públicas e em parcerias com agências 

governamentais (MACHADO, 2003). Tal presença, ao mesmo tempo em que se 

fundamenta na legitimidade de “colaboração” entre Estado e igrejas, agora por mais um 

segmento do campo religioso (tradicionalmente, católicos e espíritas cumpriam esse 

papel), beneficia-se de uma abertura mais recente para a participação da sociedade civil 

nas políticas públicas e de uma valorização generalizada da atuação em rede no 

enfrentamento da questão social (BURITY, 2006). 

Em outro plano, a prosperidade, ainda que seja um termo específico a certas 

vertentes, serve para apontar outras provocações lançadas pelos evangélicos. Na 

leitura de Montero (2006), a prática teologicamente fundada que se traduz no pedido 

de dinheiro durante os cultos trata-se de uma inversão do princípio instituído, 
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prevalecente no campo religioso e socialmente legitimado, da caridade: ao invés de 

doar, a religião pede. Além disso, a prosperidade é o fulcro de uma mensagem, mais 

amplamente difundida e atrelada aos signos do mundo dos negócios, como ressalta 

Birman (2003), que rompe os vínculos secularmente estabelecidos entre pobreza, 

religião e tradicionalidade. Tal mensagem se articula em práticas permeadas por 

milagres, testemunhos e exorcismos, constituídas em diálogo próximo com as 

referências populares e, ao mesmo tempo, exercitadas em espetáculos midiatizados 

que são o correspondente virtual da ocupação de espaços públicos bem concretos por 

multidões religiosamente mobilizadas (CORTEN, 1996; MAFRA, 2002).  

Analisaremos aqui dois casos de intolerância religiosa nas interações cotidianas 

entre os fiéis das neopentecostais e os adeptos das religiões de matriz africana e violência 

contra as religiões afro-brasileiras no âmbito do Estado  

 

O terreiro Oyá Denã versus evangélicos 

Entre os casos de intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileira é 

significativo o que envolve a morte de uma ialorixá de 90 anos, Mildreles Dias Ferreira, 

conhecida como Mãe Dedé de Iansã, de Camaçari (Grande Salvador), vítima de um infarto, 

em 2015323. A família da sacerdotisa atribui a morte à perseguição sofrida ao longo de um 

ano por fiéis da igreja evangélica Casa de Oração Ministério de Cristo, que se instalou em 

frente ao terreiro Oyá Denã. "Quando as pessoas chegavam aqui para entrar no nosso 

terreiro, os fiéis da igreja gritavam coisas como 'se retira, Satanás'. Também nas pregações, 

o pastor xingava o candomblé", denunciou a filha de criação de Mãe Dede, Mary Antônia 
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 Caso semelhante ocorreu com Gildásia dos Santos Santos - Mãe Gilda do Terreiro Abassá de Ogun. Em 
outubro 1999, a Folha Universal, jornal da IURD, publicou uma foto de Mãe Gilda, ilustrando uma matéria 
com a manchete “Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida de clientes”. Na reportagem, que afirmava 
estar crescendo no país um mercado de enganação, a imagem de Mãe Gilda aparecia com uma tarja preta 
nos olhos; ela vestia roupas de sacerdotisa e tinha aos seus pés uma oferenda. Com a saúde fragilizada em 
decorrência de agressões morais ocasionadas por intolerância religiosa, Mãe Gilda faleceu em 21 de janeiro 
de 2000, deixando seu legado com sua filha Jaciara Ribeiro dos Santos, que passou a representá-la na ação 
contra a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), por danos morais e uso indevido da imagem.  Em 2008, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) condenou a Iurd a indenizar a família de Mãe Gilda em pouco mais de R$ 400 
mil, com correções, por danos morais. Como forma de reconhecimento, o Governo Federal, instituiu, no ano 
de 2007, o dia 21 de janeiro como o Dia de luta contra a intolerância religiosa. Data em que pessoas de 
diferentes credos, raças, etnias, sexo celebram mais um passo a favor da dignidade humana para 
compartilhar caminhos que possibilitem o enfrentamento à intolerância religiosa. 
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Monteiro, 61 anos. Em uma última vigília realizada no templo evangélico que, segundo 

Mary, chegou a entrar pela madrugada, as ofensas à casa de santo aumentaram. "O 

barulho foi tão grande que minha mãe não conseguiu dormir, ficou agitada com os gritos 

do pastor e passou mal. Ela já tinha 90 anos, mas fazia tudo sozinha, estava lúcida. Foi 

muito aborrecimento", lamentou. Carlos de Oliveira, diretor da Associação de Pastores e 

Ministros do Brasil, entidade que representa as igrejas evangélicas do país, negou as 

acusações. "É irresponsável atribuir a morte de uma idosa, vítima de um infarto, à conduta 

de um pastor. Ainda que a ialorixá tenha se aborrecido, ela tinha vivência suficiente para 

não se importar com qualquer atrito", afirmou. Oliveira disse não conhecer o pastor 

responsável pela Casa de Oração Ministério de Deus, mas afirmou que a maior parte dos 

integrantes da igreja é pacífica. "Acredito que seja um caso isolado. Estamos atentos para 

comportamentos agressivos. A discordância existe, mas está apenas no âmbito das ideias. 

A igreja não prega a violência", completou. 

A morte de Mãe Dedé, ialorixá do terreiro Oyá Denã, em Camaçari, ganhou 

repercussão na mídia nacional e suscitou debates nas principais redes sociais. Foi com 

repúdio que representantes de diversas religiões da Bahia disseram encarar qualquer 

manifestação de desrespeito ou exclusão em nome da fé. Para o coordenador de 

ecumenismo e diálogo inter-religioso da Arquidiocese de Salvador, frei Jorge Rocha, o 

respeito ao próximo está além da questão religiosa. "A dignidade humana deve ser 

respeitada em qualquer circunstância. A igreja abomina a violência e preza para que os 

ensinamentos saiam dos documentos e se tornem atitudes", afirmou. Opinião também é 

compartilhada por Djalma Torres, pastor da Igreja Evangélica Antióquia, que compreende a 

depreciação de práticas religiosas como "pecado". Para ele, "o cristianismo ensina que 

devemos conviver de forma harmoniosa com as diferenças. Uma postura contrária à essa 

não pode ser atribuída a qualquer seita que pregue a paz". Questionada sobre o tema, a 

assessoria de comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus respondeu por meio de 

nota que "respeita os fiéis de todas as religiões". O comunicado aponta que "a intolerância 

religiosa, como qualquer tipo de preconceito, é fruto da ignorância do ser humano e, no 

caso de religiosos que a praticam, a maior prova de que sua religião é vazia de Deus" 

(FONSECA, 2016). 

 

A violência do Estado e o Terreiro do Vodun Zo 
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O Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, conhecido popularmente como Terreiro do 

Vodun Zo, Roça do Vodunzô, ou simplesmente Vodunzô, vem a ser um templo religioso de 

culto aos voduns e segue o rito jeje savalu, cujo culto destaca os Voduns Kavionos, ligados 

ao fogo celeste.  

A origem do Kwe Vodun Zo remonta a uma linhagem tradicional de terreiros jeje do 

Recôncavo baiano de que procede sua matriz, o Templo Savalu, conhecido como Cacunda 

de Yayá, cuja dirigente mais famosa, a venerável Constança da Rocha Pires, hierônimo Jaocí 

(variação: Jaossi/Ajaossi), celebrizou-se com o apelido carinhoso de Mãe Tança. O atual 

sacerdote supremo do Kwe Vodun Zo, seu dirigente máximo, Doté Amilton Sacramento 

Costa324 foi iniciado por Mãe Tança. 

O Kwe (templo) Vodun Zo está localizado em Salvador, Bahia, no bairro da 

Liberdade, nas imediações da Rua do Curuzu, na Vila Braulino.  De acordo com testemunho 

do Venerável Doté Amilton Sacramento Costa, a roça do Vodun Zo se destaca entre os 

terreiros da localidade por suas dimensões, por sua conservação e até por seu acervo 

florístico, atualmente o sítio sagrado está constituído por um terreno de 2.208 m², embora 

o mesmo se tenha reduzido muito. A mutilação mais recente foi devida a uma intervenção 

da Prefeitura Municipal de Salvador, que lhe suprimiu, na última década, cerca de 1.200 m2 

e envolveu a erradicação de quatro árvores, com vistas à contenção de encosta na Rua da 

Alegria. Malgrado essas perdas, o Kwe Vodun Zo encerra a única mancha verde significativa 

do bairro do Curuzu. 

A solicitação de tombamento Vodun Zo foi feita por membros da sociedade civil  

Kwe Vodun Zo  e avaliadas pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do município 

de Salvador, que contou, entre outros participantes, com representações do Instituto Ipac 

e do Iphan. Em seguida, o pedido foi submetido à plenária do conselho, que decidiu sobre a 

abertura do processo. 

A partir da primeira aprovação, começou a fase de instrução técnica seguida de 

vistorias, pesquisas, levantamentos e elaboração de parecer, sob a coordenação do 

antropólogo Ordep Serra, no intuito de subsidiar a análise e emissão de uma decisão pelo 

                                                      
324

 Doté é uma corruptela do francês docteur, significando doutor. No âmbito religioso, título que se aplica no 
rito jeje, ao dirigente máximo de sexo masculino, cujo Vodun seja da família de Heviosso. Corresponde-lhe o 
feminino Doné em terreiros do mesmo rito em que uma iniciada sênior assume esse papel. 

5 
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Conselho Consultivo. Com o parecer favorável, após homologação pelo Prefeito de 

Salvador, o bem foi inscrito no Livro de Tombamento de Imóveis e Sítios.  

O terreiro Vodun Zo foi tombado pela Fundação Gregório de Mattos através de 

Decreto Municipal 27.006 de 11 de janeiro de 2016325; conforme a Lei de Preservação 

Cultural do Município N° 8550, de 20 de janeiro de 2014326.   

O mesmo Estado que busca preservar o terreiro, atua para discriminar e violar 

direitos das religiões de matriz africana. Em agosto de 2017, o Terreiro Vodun Zo foi 

invadido pela polícia durante uma incursão da Polícia Militar, no bairro Curuzu. Os policiais 

ameaçaram e intimidaram seus membros, além de provocarem danos ao patrimônio do 

templo religioso. Portas foram arrebentadas, o pai de santo da casa agredido verbalmente 

e alguns membros do terreiro chegaram a estar sob a mira de armas de fogo por alguns 

momentos. Segundo o líder religioso, Doté Amilton, antes do ocorrido, o grupo de policiais 

já tinha revistado o local, mas retornou pelos fundos da casa, como para surpreender 

alguém em flagrante. Aí começaram as agressões. “Se fosse uma igreja evangélica, eles 

fariam o mesmo?”, indagou o pai de santo. Após forte mobilização da comunidade religiosa 

e da divulgação nos meios de comunicação, a ação resultou em um pedido público de 

desculpas por parte da Policia Militar da Bahia responsável, responsável pela operação. A 

PM se comprometeu a instaurar um procedimento administrativo para apurar a conduta 

dos policiais, além de reparar os danos provocados pelos agentes de segurança pública.  

 

BAHIA UM ESTADO RACISTA E INTOLERANTE 

Quando os estrangeiros ou brasileiros de outros estados visitam a Bahia pela 

primeira vez observam que a população da cidade é majoritariamente de negros e negras, 

frequentemente a primeira pergunta que surge é: e na Bahia tem racismo? Ficam 

surpresos quando nos baianos dizemos que existe sim.  

Os dados do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa 

Nelson Mandela - CRNM327, instituição do governo do estado, evidenciam esse fato. O 

                                                      
325

 Decreto Nº 27.006 de 11 de janeiro de 2016 - aprova o tombamento do Terreiro HUNKPAME SAVALU 
VODUN ZO KWE, situado na rua Direita do Curuzú, Nº 222, Vila Braulino, Liberdade. 
326

 A lei 8550/2014 instrui normas de proteção e estimulo a preservação do patrimônio cultural do município 
de Salvador. O documento normatiza os processos de tombamento de bens materiais e imateriais e indica as 
instâncias e etapas para o tombamento. 
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órgão, inaugurado em 2013, já registrou cerca de 398 ocorrências desse tipo de crime, 

previsto no artigo 208 no Código Penal Brasileiro. Do total de atendimentos, 106 casos 

foram registrados em 2018. 

 

 Tabela 1 -Casos de Racismo e Intolerância na Bahia – 2013 a 2018 
 

Ano Racismo Intolerância Religiosa Total 

2013  8  2  10  

2014  31  22  53 

2015  44  29  73 

2016  58  32  90 

2017  45  21  66  

2018  71  35  106  

Fonte: Centro de Referência Nelson Mandela 
 

Na Bahia, mensalmente, pelo menos duas pessoas no estado são agredidas, 

excluídas ou desrespeitadas por conta da religião, credo, culto ou práticas litúrgicas que 

escolheram seguir. As denúncias são encaminhadas a órgãos competentes como a 

Defensoria Pública e o Ministério Público, para adoção de medidas cabíveis. Porém esses 

números ainda são tímidos, como afirma em reunião a gestora do Centro, Nairobi Aguiar: 

“Antes, atitudes desrespeitosas eram vistas como normais. Muitas vítimas não sabem da 

importância da denúncia, não sabem que se trata de um crime. Temos um longo caminho a 

trilhar para mudar essa cultura repressora, exercitar a tolerância e o respeito”. A 

subnotificação dos casos e a falta de informação são alguns dos desafios para o combate à 

intolerância religiosa. Devemos considerar que, na maior parte dos casos, as vítimas não 

procuram os órgãos competentes para denunciar, mas vão direto à delegacia de policia. 

Nesta, a vítima encontra dificuldades para ser atendida adequadamente, ou mesmo não 

são atendidas a partir de reclamações relacionadas à intolerância e violência religiosa. São 

recorrentes os relatos em que as autoridades policiais consideram que este tipo de conflito 

é algo de “menor importância” ou restrito a questões entre vizinhos ou conhecidos.  

                                                                                                                                                                   
327

 CRNM 6 tem por finalidade receber, atender, encaminhar e acompanhar toda e qualquer denúncia de 
discriminação racial e/ou violência envolvendo racismo ou intolerância religiosa. 
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Ao que parece tais números não apontam para o incremento do racismo e da 

intolerância religiosa, pois esses problemas estão aí há muito tempo, e com a mesma 

ferocidade. O mais provável é que o crescimento registrado seja um indicador de que há 

cada vez mais pessoas com coragem para combater o mal e buscar seus direitos. 

Para Pechine (2013) a intolerância religiosa consiste em não respeitar a liberdade 

religiosa do outro e, mais ainda, reduzir ao silêncio crenças religiosas determinadas 

utilizando a discriminação e/ou a perseguição. Associar as religiões de matriz africana a 

práticas satânicas implica em situar elementos da cultura afro-brasileira no campo do 

“mal”. E as pessoas que a praticam como “más”. Por sua vez a Defensoria Pública do Estado 

da Bahia, ao criar o Grupo de Trabalho das Religiões Afro-Brasileiras, através da Portaria nº 

337/2016, de 03 de maio de 2016, publicou a  “Cartilha sobre direitos das religiões afro-

brasileiras: um povo, várias crenças”  apresenta formas de intolerância religiosa, a saber: 

Física: agressões físicas que importem em dano pessoal ou patrimonial ao indivíduo. 

Exemplos: lesões corporais, destruição de objetos sagrados; Moral: agressões não físicas 

que importem sentimento de inferioridade, humilhação ou qualquer outro dano moral. 

Exemplos: xingamentos, publicações em periódicos, livros ou outros impressos que 

depreciem os adeptos da religião; Institucional: discriminações realizadas pelas instituições 

públicas ou particulares criando tratamentos desiguais pautados na crença do indivíduo 

Exemplos: não permitir entrada para realização de culto em hospitais, estabelecimento de 

requisitos que impeçam a concessão de imunidade tributária das religiões afro-brasileiras, 

realização de atos litúrgicos de determinada religião em escolas ou estabelecimentos 

públicos; Simbólica: depreciação ou descaracterizações de objetos ou símbolos sagrados. 

Exemplos: descaracterização do acarajé, demonização de Orixás, fantasias de carnaval com 

representações de Orixás (Defensoria Pública do Estado da Bahia, 2016, p.20.). 

As manifestações de intolerância religiosa, segundo observam (GUALBERTO, 

CHAGAS, 2019) a partir dos dados do CRNM que a maioria dos casos tem relação com 

racismo institucional (18%); relações de vizinhança (16%); relação de consumo/serviço 

publico (12%). 

 

Visibilizando o racismo religioso 

No entanto, parece-me que atualmente o termo “intolerância religiosa” tem se 

mostrado insuficiente para nomear a complexidade do sistema de opressão sobre as 
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religiões afro-brasileiras em nosso país. Associar as religiões de matriz africana a práticas 

satânicas implica em situar elementos da cultura afro-brasileira no campo do “mal”. E as 

pessoas que a praticam como “más”. O fato da maioria da líderes religiosos serem negros e 

serem os que mais sofrem os ataques impetrados pelo neopentecostais e por agentes do 

Estado parece se relacionar intimamente com as situações do racismo: ao contrário da 

maioria dos templos suntuosos das religiões cristãs, as edificações do candomblé (e outras 

religiões afro-brasileiras) são simples, em geral a moradia do próprio sacerdote, em bairros 

periféricos e necessitando de reformas e restauros. A maioria dos terreiros está localizada 

em áreas pobres da cidade de Salvador, áreas sem infraestrutura adequada, saturadas por 

um planejamento desordenado, sem equipamentos e serviços públicos básicos. Em muitas 

destas áreas, a degradação ambiental atingiu níveis críticos e o sentimento de insegurança 

está crescendo na população desses bairros. Com o crime crescendo de forma acelerada na 

região metropolitana de Salvador, este se manifesta em muitos bairros pobres e de maioria 

negra. Estas são áreas onde as taxas de desemprego e o subemprego são altíssimas e onde 

os indicadores epidemiológicos são os mais negativos. Segundo o Mapa da violência, o 

número de mortes violentas em Salvador acompanha a média nacional, sendo um retrato 

da desigualdade racial no país, onde 71,5% das pessoas assassinadas são jovens negros ou 

pardos. A violência epidêmica dizima os jovens de forma constante e crescente: 56,5% de 

óbitos dos brasileiros entre 15 e 19 anos foram mortes violentas (CERQUEIRA, 2018; 

WAISELFIESZ, 2016).  

Portanto, os ataques a estas religiões não são meramente práticas de intolerância 

religiosa, embora isto também esteja presente nestas ações. São também ações racistas, 

caracterizando o racismo religioso, pois atacam sedes de religiões dirigidas por pessoas 

negras, da periferia. Contudo, o racismo presente nas manifestações de intolerância 

religiosa segue velado sob este mesmo termo, sendo necessária a defesa da categoria 

“racismo religioso” para melhor explicitar o fenômeno, como apresentada pelos religiosos. 

O que se ataca é precisamente a origem negra africana destas religiões. Por isso, vejo uma 

estratégia racista em demonizar as ‘religiões’ de matrizes africanas, fazendo com que elas 

apareçam como o grande inimigo a ser combatido, não apenas com o proselitismo nas 

palavras, mas também com ataques aos templos e, mesmo, à integridade física e à vida dos 

participantes destas ‘religiões’. Portanto, isso que visualizamos sob a forma da intolerância 
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religiosa nada mais é que uma faceta do pensamento e prática racistas que podemos 

chamar de racismo religioso. (NASCIMENTO, 2016, p.168).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No espaço público brasileiro, os modos de visibilização social das religiões afro-

brasileiras e dos neopentecostais embora sejam assimétricos, apresentam uma cartografia 

atravessada por mediadores heterogêneos, ou seja, proporcionam agenciamentos 

variados, incluindo esses, os bens simbólicos de ampla circulação no espaço público.  

Muitos desses bens, como por exemplo a descaraterização do acarajé pelos 

neopentecostais, constitui uma forma de intolerância religiosa. 

Apesar da sociedade brasileira ter avançado no direito à liberdade de expressão e 

de cultos assegurados tanto na Constituição nacional de 1988 (em sintonia com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948), crescem os casos de intolerância 

religiosa onde são negados os direitos aos praticantes das religiões afro-brasileiras de 

professarem as suas crenças. 

Considerando o aumento dos casos de intolerância religiosa e as demandas da 

sociedade civil no que tange a busca pela efetiva tutela de seus direitos, em especial a 

liberdade religiosa, verificou-se a ineficiência do Estado. A criação de espaço e 

instrumentos para atendimento referente a uma demanda da população, infelizmente, não 

garante a efetividade do serviço. Segundo os relatos do povo de santo que o procura são 

de que a CRNM não consegue dar conta de 25% do que se propõe. As ações são muito mais 

na realização de eventos do que nos acompanhamentos efetivos das denúncias. Segundo 

os funcionários, a falta de garantia de recursos para ampliar o corpo técnico é um dos 

grandes entraves da instituição. 

Atualmente o termo “intolerância religiosa” tem se mostrado insuficiente para 

nomear a complexidade do sistema de opressão sobre as religiões afro-brasileiras em 

nosso país. Os ataques a estas religiões não são meramente práticas de intolerância 

religiosa, embora isto também esteja presente nestas ações. São também ações racistas, 

caracterizando o racismo religioso, pois atacam sedes de religiões dirigidas por pessoas 

negras, da periferia. Contudo, o racismo presente nas manifestações de intolerância 

religiosa segue velado sob este mesmo termo, sendo necessária a defesa da categoria 

“racismo religioso” para melhor explicitar o fenômeno. A sociedade brasileira ainda tem 
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um longo caminho a trilhar para mudar a cultura racista e exercitar a tolerância e respeito 

para com as religiões afro-brasileiras. 
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IAÔ E A CIDADE: COTIDIANO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

                                                                     
Mônica Ribeiro e Ribeiro328 

 
Resumo 
Este ensaio tem como objetivo desenvolver algumas questões preliminares sobre como os iniciados recém-
nascidos nas nações de candomblé, na Região Metropolitana de São Paulo, desenvolvem sua identidade a 
partir da liminaridade que o processo ritual da religião oferece. A observação é restrita aos iaôs de quelê, a 
joia sagrada que marca a simbiose do iniciado e seu orixá, enquanto os mesmos vivenciam a experiência 
citadina nos espaços públicos e desenvolvem sua noção de território simbólico.  
 
Palavras-chave: Candomblé; Cotidiano; Citadinidade; Etnografia; Racismo Religioso.  

 

Nossa história começa em fins de abril de 2019, na festa pública do terreiro 

Hunkpame Avejidà Dan Oyá, em São Lourenço da Serra (Grande São Paulo). Na ocasião, a 

contabilista Marilia Félix, 30 anos e prestes a parir sua filha, seria apresentada 

publicamente como a mais nova iniciada – ou vodunsi – da comunidade-terreiro liderada 

por mãe Neide de Oyá e suas filhas carnais. 

Antes de receber o chamado de Nanã, dos 13 aos 24 anos Marília teve uma 

trajetória evangélica entre a Assembleia de Deus e a Igreja Batista. À época, firme na 

comunidade cristã, atuou no grupo de jovens e nos corais, destacando-se como cantora. 

Por ser muito questionadora dos dogmas cristãos, resolveu se afastar da religião e, com a 

ajuda de um primo, sócio em uma escola de idiomas de uma mãe de santo filha de Ogum, 

Marília teve contato com o candomblé e foi desmistificando a ideia que tinha da religião 

afro-brasileira. Segundo Marília, 

 

ela [a mãe de santo] me ajudou a entender melhor as coisas e a combater o 
preconceito que eu tinha dentro de mim por ter sido evangélica durante tanto 
tempo. Nesse meio tempo aconteceram coisas comigo. Na praia aconteceram 
umas coisas estranhas, umas sensações de desmaio... Em 2017, foi a primeira vez 
que fui em um candomblé, na saída de uma iaô de Oyá. Desde então, resolvi me 
cuidar em uma casa de queto, onde quase fui iniciada. Por motivos particulares, 
resolvi sair e, após um tempo, me encontrei na casa em que de fato me iniciei, de 
raiz jeje. 
 

Em seu rito de passagem, além do deslocamento religioso (GENNEP, 2018) - de 

evangélica para uma proto iaô (iniciada na nação queto) – Marília, após desentendimentos 

                                                      

328
 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. 
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com a sacerdote em questão, passou, de fato, a ser uma vodunsi (iniciada na nação jeje) 

329. Anterior à morte simbólica330 presente em sua iniciação, ela ainda teve de adaptar-se 

às normas e aos padrões específicos da nação a qual foi iniciada, com peculiaridades 

próprias em relação à primeira casa de candomblé que teve contato. De volta ao “mundo”, 

mas ainda tendo de respeitar os dogmas religiosos por estar munida de quelê,  minha 

interlocutora teve de cumprir a continuidade do processo ritual e da formação de sua 

identidade enquanto vodunsi fora de sua CTTro - Comunidade Tradicional de Terreiro. 

Ao acompanhar Marília em seu período de resguardo pós-festa pública, pude 

desenvolver a questão do iaô de quelê – no caso dela vodunsi, respeitando a terminologia 

da origem de sua raiz religiosa, como aquele que vive sob a liminaridade (TURNER, 2013), 

isto é, num espaço-tempo intermediário entre dois mundos onde é possível criar sua 

identidade. É na vida cotidiana que essa nova noção de eu será forjada. 

Um dos grandes tabus do candomblé, independentemente da nação, o período de 

quelê é crucial para determinar a posição do iniciado na estrutura hierárquica do grupo 

religioso. Nagocentrismos à parte, irei me referenciar à figura do neófito, em termos gerais, 

como iaô, para facilitar a compreensão. 

O iaô de quelê (aquele que acabara de ser iniciado para o culto a orixá), dentro do 

candomblé, carrega o simbolismo do recém-nascido. Durante um período de 

aproximadamente três meses, ele geralmente porta em seu pescoço o adorno, que é uma 

espécie de colar que simboliza a simbiose entre o iniciado e seu orixá. Também é obrigado 

a cumprir uma série de hábitos relacionados ao preceito religioso, que incluem: não ingerir 

bebidas alcoólicas e consumir drogas, não consumir determinados tipos de alimentos, não 

praticar sexo e vestir-se inteiramente de branco, sempre com a cabeça coberta, 

independentemente do sexo biológico e/ou social. 

Além dessas mudanças de ordem prática, o iaô deve adotar, durante o período de 

restrições estabelecido, uma postura corporal cabisbaixa, evitando o contato visual com 

seus interlocutores. A partir da sabedoria de terreiro, uma das leituras dessa atitude é que, 

                                                      
329

 De acordo com a nomenclatura adotada pelos grupos etnolinguíticos e aqui escritos  
maneira aportuguesada, os iniciados nas principais nações de candomblé são chamados de: iaô (nação 
queto), vodunsi (nação jeje) e muzenza (nação angola). 
330

 Morte simbólica, aqui, uso como uma espécie de atributo de liminaridade (TURNER, 2013, p.98). 



743 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

agindo desta maneira, o recém-iniciado vive uma experiência similar à de uma criança que 

começa a dar os seus primeiros passos e, devido à falta de estatura, só consegue enxergar 

os adultos pelo seu caminhar. Este ato tradicional eficaz (MAUSS, 1935 [2003]) é repassado 

de geração para geração, de modo que a postura corporal distingue essa pessoa dentro da 

comunidade-terreiro dos demais iaôs, que já cumpriram seus preceitos iniciáticos, ou seja, 

não carregam mais o quelê, e dos demais membros do clã, como os ebômes (irmãos mais 

velhos, com mais de 7 anos de iniciados) equedes e ogans. 

A performance corporal faz parte, neste caso, da ritualística do processo iniciático, 

em que há a exigência do cumprimento do papel pré-determinado pelo clã do qual faz 

parte (MAUSS, 1935 [2003]). Dotado de um novo nome determinado pelo sacerdote, após 

a consulta ao jogo de búzios, esse “Eu” é uma continuidade de uma ancestralidade que já 

vem carregada de uma representação social e de uma trajetória pessoal (odu). 

Para Bastide (1973), a noção do eu, a partir da cosmovisão africana, é formada por 

um sistema de composição de forças, “jogo de dialéticas, de complementaridade, de 

conflitos, de reforço, de exclusão entre princípios descontínuos”, onde a unidade não é 

descartada, mas trata-se fundamentalmente de uma unidade formal, que se manifesta 

concretamente “*...+ em estados sucessivos de conquista, perda e retomada do equilíbrio 

entre forças, que ao mesmo tempo em que nos lançam para fora de nós mesmos, estão em 

nós-mesmos, são nós mesmos.” (BASTIDE, 1973 apud RABELO, 2014). 

A formação de pessoa no candomblé, com marco na feitura, também pode ser 

encarada como uma espécie de resgate do próprio eu, visto que o processo ritual não cria 

um novo ser, mas proporciona uma virtualidade (GOLDMAN, 2009).  Segundo Goldman, “o 

ser humano é pensado no candomblé como uma síntese complexa, resultante da 

coexistência de uma série de componentes materiais e imateriais – o corpo (ará),  o ori, os 

orixás,  o erê, o egun, o exu”. (ibidem 1987, apud RABELO, 2014 Sendo assim, como bem 

pontua Rabelo (2014), “a feitura não cria nem a pessoa, nem o orixá e nem tampouco sua 

relação (que já existe no modo virtual), mas compondo uma pessoa e um santo, atualiza 

essa virtualidade” (ibidem 2014, p.88). 

As religiões afro-brasileiras, sobretudo na classificação das pessoas de acordo com a 

sua senioridade iniciática, dificultam, segundo Silva (2000), “um diálogo indiferenciado do 

antropólogo com todas as pessoas do terreiro, ao menos de forma explícita ou oficial’. 

Afinal, é por meio dos mais velhos que qualquer informação é disseminada. 
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Devido à posição elevada do pai ou mãe-de-santo na estrutura hierárquica, a 
pesquisa que não faz dele a figura principal a ser indagada, entrevistada e 
observada de certa forma coloca-se em contradição com a visão do grupo, que 
tem no seu sacerdote o supremo guardatário do conhecimento ao qual todos 
devem recorrer, inclusive o antropólogo (SILVA, 2000, p.39). 

 

Portanto, os sacerdotes responsáveis pela iniciação dos interlocutores também 

serão, de certa forma, incluídos na etnografia, pois a partir de seus relatos, terei 

informações adicionais e complementares sobre o impacto do racismo religioso na 

formação da identidade desses iaôs, tanto em correlação à uma dita modernização de 

hábitos, costumes e da própria tradição do candomblé (HALL, 2006), quanto à influência de 

atributos externos (GOFFMAN, 1988) na formação religiosa do neófito. 

 

O iaô nos espaços públicos 

Marília de Nanã, a vodunsi apresentada no começo do texto, estava no fim de sua 

gestação quando fizemos as primeiras incursões a campo, com a finalidade de acompanhar 

o seu cotidiano de quelê e seu processo de formação de identidade enquanto mulher de 

candomblé. Negra, de baixa estatura e com uma barriga enorme, Marília chamava a 

atenção por onde passava, seja pelas condições físicas, seja pelas vestes brancas e as 

insígnias sagradas, como o brajá, espécie de colar feito de búzios que ostentava do pescoço 

até embaixo do umbigo. 

Dos trajetos que fizemos juntas pela cidade de São Paulo, caminhando a pé pelas 

ruas da Lapa (Zona Oeste) e do Jardim Ângela (Zona Sul), indo a uma unidade do 

Poupatempo retirar documentação, ao shopping para almoçar, andando de ônibus e 

metrô,  em todas as situações pude observar olhares de curiosidade, mas também de asco. 

Pude escutar cochichos e risadas tanto de adultos quanto de crianças. Das conversas que 

tivemos após as andanças, a interlocutora não relatou casos de violência física ou verbal. 

Bruno de Ogum, iaô da CCRIAS – Comunidade da Compreensão e da Restauração: 

Ilé Asé Sàngó (Suzano, SP) de nação queto, tem 38 anos e também é negro mas, diferente 

de Marília, é um homem alto e gordo. Durante os percursos que fizemos na região central 

da capital paulista, onde trabalha, e pelos arredores do Butantã (Zona Oeste), onde mora, 

não percebi tantos olhares de julgamento como os deferidos à primeira interlocutora. Ele 

diz: 
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Eu sou uma pessoa grande, eu não consigo passar despercebido nos lugares. E é o 
branco que chama atenção. Dentro das minhas limitações, eu percebo as pessoas 
me olhando. Eu consigo andar na rua de cabeça baixa. Estou de boné, olhando o 
celular... Ando em linha reta e chego até o metrô. Nunca ninguém me parou 
nesse meu período de quelê, mas também não reparei. Tô sempre de fone, no 
celular. Também estou sempre de cara fechada, acho que as pessoas evitam ficar 
olhando muito. No trabalho, às vezes noto as pessoas olhando muito por causa 
da joia (quelê). Tem também aquele colega que, mesmo eu explicando que não 
posso fumar e nem tomar café, fica insistindo, querendo saber se eu estou 
doente. 

 

Como pesquisadora que faz o discurso de dentro e iaô na mesma CTTro em que 

Bruno faz parte, em minha época de quelê fui xingada por uma mulher aparentemente 

bêbada de “demônia” e filha da puta na rua e, na sequência, fui interpelada por uma 

mulher de vermelho que quis tomar a bênção, beijando a minha mão, ao me confundir 

com uma ebôme. Em outra ocasião, indo ao trabalho de ônibus, uma mulher pegou em 

meu braço perguntando se eu tinha algum conselho ou feitiço express para ajudá-la com 

seus problemas pessoais. 

Essas interações, que vão desde a hostilidade calcada na intolerância até o efeito 

mágico que o simbolismo da religião carrega, mostram a dinâmica do iaô nos espaços 

públicos. A partir disso, pretendo analisar a relação que os filhos de santo têm com a 

cidade, partindo da figura do citadino: 

 

(…) para compreender o modo como esses indivíduos (ou pessoas, numa 
perspectiva antropológica mais precisa) constroem redes mais amplas de relação, 
com base em vínculos de parentesco, vizinhança, lazer ou associativismo. Tais 
redes representariam, assim, espécies de esferas de continuidade entre os 
espaços mais próximos desses habitantes e dos quadros públicos de criação e 
representação de identidades coletivas”. (AGIER, 1999, apud FRÚGOLI JR, 2009). 

 

Dentro de uma concepção de sociabilidades alargadas (AGIER, 1992), essa vivência 

citadina poderá ser observada em suas andanças pela cidade, seja  nas circulações banais 

de seu cotidiano, como a ida ao trabalho, à faculdade ou ao curso profissionalizante, por 

exemplo, ou sobre o deslocamento de sua casa até a comunidade terreiro em razão de 

funções e/ou festas religiosas, ou em intervenções públicas e políticas do povo de santo, 

como caminhadas e protestos em combate à intolerância religiosa. 

Dialogando com essa perspectiva do citadino,  as observações complexas dos 

relatos cotidianos comparadas às metaphorai, ou seja,  as metáforas em forma de 
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transporte coletivo, que organizam o dia-a-dia, podem ser encaradas como uma ação de 

espaço praticado, tendo em vista que as aventuras narradas:   

 

(...) não constituem somente um ‘suplemento’ aos enunciados pedestres e às 
retóricas caminhatórias. Não se contentam em deslocá-los e transpô-los para o 
campo da linguagem. De fato, organizam as caminhadas. Fazem a viagem, antes 
ou enquanto os pés a executam (CERTEAU, 1994). 

 

Seja trajando vestes brancas, típicas ou não, seja carregando no corpo adornos que 

são reconhecidos como insígnias religiosas (fio de contas, mokans, contra-eguns ou o 

próprio quelê), como ocorre a alteridade desse ser no espaço urbano? Ao circular no 

metrô, ao andar nas ruas, a sua circulação é interrompida ou afetada? Se sim, como e por 

que isso se dá? Como a cidade se estrutura em termos religiosos? O território acolhe ou 

refuta estas pessoas e suas práticas? A interação com a cidade e a circulação nos espaços 

públicos afeta o processo de construção de identidade desse iaô? 

Dentro de um contexto sociopolítico contemporâneo, de avanço da intolerância 

religiosa e do racismo religioso por parte de grupos cristãos neopentecostais — cuja 

liberdade religiosa é exercida ao considerar demoníacas certas crenças e práticas de seus 

adversários religiosos (BORTOLETO, 2014; MARIANO, 2007) —, vejo que é pertinente 

pensar como os adeptos das religiões de matriz africana, enquanto força social, são 

capazes de investir em si próprios no urbano, no decorrer de uma experiência política, e 

como podem encarregar-se da realização de um programa referente à sociedade urbana 

(LEFEBVRE, 2008).   

Essa noção de apropriação do espaço urbano pode ser encarada, também, como 

um estímulo empoderador para: 

 

(...)  criar novos espaços comuns de socialização e ação política. O termo “cidade” 
tem uma história icônica e simbólica profundamente inserida na busca de novos 
significados políticos. (...) há no urbano uma multiplicidade de práticas prestes a 
transbordar de possibilidades alternativas (HARVEY, 2014). 

 

Há uma vasta literatura sobre candomblé e cidade dentro de uma perspectiva de 

práticas cotidianas, sociabilidade e território (PRANDI, 1991; SILVA, 1995; SILVA, 2008; 

SODRÉ, 1988), este último como espacial e/ou simbólico. 

Por se tratar de uma religião que tem como gênese o culto à natureza, por meio da 
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antropormorfização de suas deidades, a transferência, por assim dizer,  de suas práticas de 

um contexto rural para a metrópole, fez emergir a necessidade de readaptação dos usos e 

as apropriações simbólicas dos espaços urbanos. A ausência de matas, bosques, córregos, 

cachoeiras, pedreiras e praias, por exemplo, obrigou o candomblé a mudar certas práticas 

de culto. 

 

Com as transformações típicas das sociedades urbano-industriais o culto dos 
orixás deverá, contudo, conviver na cidade com a carência cada vez mais 
acentuada de espaços “naturais” e, ao mesmo tempo, dialogar com outras 
concepções, religiosas ou não, destes espaços. Em alguns casos, haverá, inclusive, 
uma ressignificação, não só da natureza pelo candomblé, mas de espaços 
instituídos,  como ruas, cemitérios e encruzilhadas, atribuindo-se a eles “forças 
míticas” pela presença das divindades (SILVA, 1995). 

 

As práticas de apropriação de espaço urbano podem ser vistas nas festas públicas 

em louvor ao orixá feminino Iemanjá, relacionada à psique, à maternidade, à saúde mental 

e emocional, cujo domínio das águas a torna popular em todo o país e a faz ser conhecida 

como a Rainha do Mar. Com isso, são realizados festejos na virada do ano em cidades do 

litoral brasileiro e no dia 2 de Fevereiro, onde é muito celebrada em Salvador (BA). No 

estado de São Paulo, o mais famoso deles é realizado em Praia Grande331, onde uma 

estátua de uma Iemanjá branca, cuja representação iconográfica  é relacionada ao 

sincretismo da Umbanda com a Igreja Católica, simboliza a institucionalização dos símbolos 

da cultura afro-brasileira no espaço da cidade (SILVA, 1995). 

Numa análise voltada às dimensões da vida cotidiana fora do terreiro e focada no 

lazer, atividades culturais e sociais, Rita de Cássia Amaral aborda o gosto construído pela 

vivência do candomblé, numa espécie de circuito que só envolve os filhos de santo e que: 

 

(...) reflete-se não só na opção que se faz quanto aos grupos com os quais se 

                                                      
331

 De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, que celebra a Festa de Iemanjá no mês de dezembro 

desde os anos 1970, cerca de 200 mil pessoas  foram atraídas nos últimos anos à cidade. Os festejos são 

organizados pela Secretaria de Turismo, adeptos dos Cultos de Matrizes Africanas, Espíritas, Espiritualistas e 

Umbandistas, e simpatizantes de Iemanjá. 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/noticias/noticia_01.asp?cod=46252 

 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/noticias/noticia_01.asp?cod=46252
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relacionar, como no caso da participação do povo-de-santo nas escolas de samba, 
afoxés e capoeiras (que mantém em maior ou menor grau os elementos 
simbólicos por eles valorizados), mas também se expressa no consumo que ele 
faz dos bens materiais e simbólicos disponíveis para tanto. E é nesse consumo 
que se expressa aquilo que Bourdieu (1983) chamou de “estilo de vida” distintivo 
(AMARAL, 2008). 

 

Como o iaô que, por razões dogmáticas é obrigado a carregar a marca do 

candomblé em seu corpo por um período pré-determinado, lida com as experiências 

cotidianas que são marcadas não só pela opressão, mas pelo universo simbólico e religioso 

que emerge nas interpelações? 

Se em sociedades que permanecem relativamente tradicionais e comunitárias, o 

“corpo” é o elemento de ligação da energia coletiva e, através dele, cada homem é incluído 

no seio do grupo (LE BRETON, 1992, p.30), como essa relação se dá fora da comunidade-

terreiro? É possível o iaô de quelê, exercendo a sua citadinidade, reforçar e manter este elo 

de ligação ancestral em  seus percalços urbanos? 

Ora, se o iaô estudado é forçado pela tradição a adestrar o seu corpo de modo 

cabisbaixo para reforçar o vínculo com  o seu orixá, como foi citado anteriormente, 

podemos fazer um paralelo com as inquietações de Mauss sobre um estudo sócio-psico-

biológico da mística. Neste cenário, o indivíduo utiliza-se, de fato, dos meios biológicos 

para entrar em comunicação e reforçar a simbiose com a centelha divina que lhe habita, e 

tal ato pode ser reforçado quando esse iaô circula nos espaços públicos, em sua vivência 

citadina. 

 

Racismos na dinâmica espacial 

Mesmo com a diversidade racial e de classe encontrada nos terreiros, a 

“ancestralidade comum” que envolve os adeptos do candomblé faz com que todos sejam 

vítimas exponenciais de preconceito em razão da origem negro-africana da religião afro-

brasileira. 

 

 

Por isso, penso que a noção de intolerância religiosa não é suficiente para 
entender o que acontece com as comunidades 
que vivenciam as tradições de matrizes africanas, pois não 
apenas, ou exclusivamente, o caráter religioso  que é recusado 
efetivamente nos ataques aos templos e pessoas vivenciadoras 
dessas tradições. É exatamente esse modo de vida negro, mesmo 
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quando vivenciado por pessoas não negras, que se ataca; 
ou seja, mesmo pessoas brancas que vivenciem as tradições de 
matrizes africanas podem ser vítimas de um racismo originalmente 
destinado a elementos negros dessas tradições (FLOR DO NASCIMENTO, 2017) . 

 

Com isso, o intuito é observar se as práticas racistas ou de injúria racial religiosa 

emergem nos espaços públicos devido ao uso de quelê e toda indumentária que o preceito 

religioso demanda. Outro ponto importante é a questão racial individual, uma vez que, 

mesmo dentro da categoria designada aqui como racismo religioso, a diversidade racial dos 

indivíduos pesquisados é determinante para se pensar a dinâmica de produção da cidade e, 

também, de identidade desses iâos. Rita de Cássia Amaral e Vagner Gonçalves da Silva, em 

A cor do axé - brancos e negros no candomblé de São Paulo, abordaram a dinâmica de 

diferença racial polarizada entre esses dois grupos étnico-raciais, porém, no cotidiano do 

terreiro332.  

Com a finalidade de analisar o processo ritual de formação de identidade, minha 

proposta é acompanhar essa dinâmica racial não só no terreiro, mas nas relações 

familiares, afetivas, no campo do trabalho e, sobretudo, na trajetória citadina de iâos 

negros e iâos não-negros. 

 

Considerações 

Neste ensaio, o objetivo foi articular o processo ritual pelo qual o iaô de quelê 

passa, tendo em vista a liminaridade em que está exposto, à vivência citadina na cidade e 

nos espaços públicos, com uma etnografia voltada a uma figura que representa o rito de 

passagem no candomblé – de alguém do mundo a iniciado no segredo, ou seja, alguém 

oficialmente ligado ao clã, personificado na comunidade-terreiro. 

O objetivo é, ao longo da pesquisa,  verificar se a circulação nos espaços públicos 

afeta a formação de identidade desse iaô, principalmente nos aprendizados adquiridos no 

terreiro, ou se as situações rituais no espaço urbano (AGIER, 2011, p.97) “marcadas por 

uma distância do cotidiano regrado de acordo com diversas formas liminares (inversão, 

                                                      

332 No artigo publicado em Estudos Afro-Asiáticos, nº25, 1993, os autores trazem à baila as discriminações de 

classe e cor nas relações cotidianas e hierárquicas entre membros negros e brancos no candomblé. 
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perversão, travestimento, criação de um mundo imaginário)” complementam a 

aprendizagem múltipla da cosmovivência. 

Como a intolerância religiosa pode se manifestar inclusive no compartilhamento de 

locais ou transportes públicos (SILVA, 2007), a etnografia também visa contribuir para a 

análise da influência dessas ações no cotidiano dos iniciados neófitos da religião de matriz 

africana no contexto urbano. 
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ATUALIZANDO A TERCEIRA LEI DE NEWTON: AÇÃO E REAÇÃO NOS CONFLITOS ENTRE 
CANDOMBLECISTAS E EVANGÉLICOS 

 
Ozaias da Silva Rodrigues333 

 
Resumo 
O artigo trata dos conflitos entre candomblecistas e evangélicos na cidade de Fortaleza e região 
metropolitana e o mesmo faz parte da minha dissertação que está sendo produzida sobre o assunto. As 
narrativas do campo remetem aos diálogos e conflitos possíveis na relação entre os dois grupos citados. 
Entendo, a partir do arcabouço teórico utilizado para a pesquisa e a partir das entrevistas realizadas que os 
ataques às RMAs - Religiões de Matrizes Africanas - são na verdade expressão do racismo religioso.   
 
Palavras-chave: Racismo religioso; Candomblecistas; Evangélicos; RMAs; Intolerância religiosa. 

 

Introdução 

Esse artigo faz parte de algo maior que é a minha dissertação de mestrado que tem 

como recorte geográfico a cidade de Fortaleza e sua região metropolitana. Um dos 

principais pontos abordados na dissertação são os ataques334 aos adeptos de RMAs - 

Religiões de Matrizes Africanas - e as reações a eles nas tensões cotidianas com o 

segmento evangélico. Ao longo da pesquisa foram realizadas treze entrevistas com adeptos 

do Candomblé dos mais variados cargos, funções, idade e escolaridade. Aqui destaco duas 

perguntas que foram feitas nas entrevistas: como é a convivência/relação dos membros do 

terreiro com o seu entorno, com a comunidade em volta? Com quais conceitos você define 

os ataques que os candomblecistas sofrem? A partir das respostas as essas perguntas fui 

costurando as percepções dos interlocutores acerca do assunto.     

A referência à terceira Lei de Newton se dá pela sua concepção básica ser pensada 

como a lei da ação-reação. Nessa concepção da lei de ‘ação-reação’ um objeto A exerce 

uma força sobre um objeto B e este por sua vez, exerce uma força sobre o objeto A. Logo, 

há uma relação na qual os dois objetos, mutuamente, se estimulam para que o outro saia 

do local onde está. No ideal dessa lei de Newton as forças são proporcionais, mas isso deve 

                                                      
333

 Mestrando em Antropologia pelo PPGA Associado entre a Universidade Federal do Ceará – UFC e a 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira – UNILAB.   
334

 “O termo “ataque” está sendo usado aqui no sentido de uma investida pública de um grupo religioso 
contra outro. Certamente que as razões deste ataque se justificam, do ponto de vista do “atacante”, por 
convicções religiosas. E, desse ponto de vista, o termo é visto como sinônimo de “evangelização”, 
“libertação” etc. *...+ Do ponto de vista dos grupos afro-brasileiros, obviamente o ataque possui inúmeros 
outros significados, sendo visto como sinônimo de “intolerância religiosa”, “preconceito”, “discriminação” 
etc” (SILVA, 2015, p. 9). E eu acrescento que, atualmente, esses ataques são vistos também como racismo 
religioso. 
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ser apanágio da natureza porque as “leis” humanas são permeadas de assimetrias e 

desigualdades. Como veremos em algum momento do artigo de um lado temos 

evangélicos e do outro adeptos de RMAs, porém, a legitimidade e a influência social que os 

dois grupos possuem são desiguais. Então, aqui nos cabe apontar mesmo as relações 

conflituosas e às vezes de diálogo que se estabelecem entre esses dois grupos sociais, 

entendendo que ambos exercem algum tipo de força ou influência sobre o outro.      

No caminho que trilham para reagir aos ataques que sofrem os adeptos de RMAs 

constituem alianças com os mais diversos atores sociais. É o que aponta Silva (2015) ao 

escrever o seguinte:  

     

“*...+ ainda que incipiente, a união de religiosos afro-brasileiros, movimento 
negro, ONGs, acadêmicos, pesquisadores, políticos, advogados, promotores 
públicos, entre outros, parece apostar mais uma vez na capacidade de resistência 
e reação dessas religiões contra um assédio proporcionalmente muito mais eficaz 
e, a julgar por seu estado atual e crescimento numérico, duradouro” (SILVA, 
2015, p. 24).     

 

Assim, essa união de diversos atores sociais em defesa das RMAs é necessária para 

a sobrevivência das mesmas uma vez que os que as atacam não dão trégua e têm uma 

influência política, social, jurídica e econômica maior do que as RMAs, como aponta Oro 

(2015).  

Nesse trabalho teorizo minimamente sobre o conceito de racismo religioso baseado 

em Nascimento (2014; 2016) e Calundu (2018) e trago as narrativas dos interlocutores para 

mostrar os casos de racismo que sofrem no dia a dia. 

 

O racismo religioso e a intolerância em pauta 

Já percebo entre os adeptos e sobretudo nas lideranças candomblecistas, a prática 

de não mais chamar de intolerância religiosa os ataques que sofrem, mas de racismo 

religioso. Isso está se tornando mais comum e pode apontar para uma substituição 

paulatina do termo ‘intolerância religiosa’ por ‘racismo religioso’, como também é possível 

que os dois continuem a conviver como atualmente ocorre.  

Muitos coletivos - movimentos sociais ou grupos de pesquisa acadêmicos - ligados à 

cultura negra brasileira, via de regra, falam em racismo, no caso das RMAs, por 

perceberem a ação/atualização do mesmo, constantemente. É o caso, por exemplo, da 



754 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Revista Calundus - publicação do Grupo de Estudos sobre Religiões Afro-brasileiras, da UnB 

- que lançou um número temático acerca do racismo religioso, mas apontando a 

convivência desse com os termos intolerância e discriminação religiosa, na apresentação 

do dossiê temático (CALUNDU, 2018). Nesse número da Revista os autores indicam 

também o quanto o cenário político influencia no recrudescimento desses ataques tendo 

em vista a fragilidade crescente de políticas governamentais voltadas para o combate ao 

racismo e suas consequências, apontando que o governo atual se veste de um discurso 

religioso para poder se legitimar e não está interessado no tema intolerância/racismo 

religioso, nem no combate a isso.  

Na apresentação do referido dossiê intitulado Discriminação, Intolerância e Racismo 

Religioso são colocadas duas formas de manifestação do racismo religioso: 

 

“*...+ o racismo religioso contra religiões afro-brasileiras é um processo facilmente 
percebido por duas vias. A primeira, quando são observados ataques diretos a 
praticantes de religiões como Umbanda, Candomblé e Tambor de Mina, dentre 
outras, que veem seus terreiros serem incendiados, suas/seus integrantes 
apedrejadas/os em vias públicas, etc. Esses atos estão diretamente ligados ao 
ódio contra essas religiões, que se diferenciam em práticas e crenças da matriz 
religiosa mais popular do Brasil.  
A segunda via em que o racismo religioso comumente se apresenta contra 
religiões afro-brasileiras está relacionada, justamente, com o fato de que essas 
religiões estão associadas com uma matriz geográfica africana, com uma 
racialidade negra. Não são todas as religiões não hegemônicas aquelas que veem 
adeptas e adeptos serem violentadas/os. [...] Não são todas que são satanizadas e 
atacadas como práticas de magia para o mal – não coincidentemente chamada de 
magia negra. Pelo contrário, isso ocorre exclusivamente contra a 
afrorreligiosidade e suas manifestações em solo brasileiro. O ódio não é, 
portanto, contra religiosidade discrepantes, mas contra religiões afro-orientadas” 
(CALUNDU, 2018, p. 2).  

 

Partindo disso cito Nascimento (2016) que traz a noção de que os terreiros são 

reconstruções culturais de povos africanos e isso ressoa ao longo do artigo inteiro 

intitulado Intolerância ou Racismo?, diferentemente do artigo de 2014 (NASCIMENTO, 

2014), com o título Afrorreligiosidade na mira do racismo. No artigo de 2016 há um 

amadurecimento e ênfase dessa noção por parte do autor ao afirmar: 

 

 

“*...+ E um dos primeiros gestos do racismo religioso é reduzir toda a 
complexidade dos modos de vida africanos que se mantém e se reorganizam 
nesses povos e comunidades a um caráter religioso, como se apenas fizéssemos 
rituais. Também fazemos rituais, mas não é só isso! Simplificar toda uma matriz 
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cultural a uma prática religiosa é construir uma “desculpa” para ocultar o racismo 
como ação política e deslocar a questão para o campo da “verdade” das disputas 
religiosas entre crenças hegemônicas e crenças inferiorizadas, atrasadas, falsas e 
etc” (NASCIMENTO, 2016, p. 1).  

 

Dessa forma, o autor desloca a questão para um outro nível no qual esse ódio à 

herança africana pode ser combatido com mais eficácia ao ser tratado como racismo 

religioso e não como intolerância. Essa dualidade conceitual pode ser colocada da seguinte 

forma: tratar a discriminação religiosa como intolerância é dizer que o agressor não aceita 

simplesmente lidar com qualquer outra religiosidade – em sentido geral, aleatório, mas 

tratar como racismo religioso é dizer que o agressor não aceita lidar com a religiosidade 

negra – em sentido estrito, específico. Esse é o ponto cardeal que representa a guinada 

conceitual da questão proposta por Nascimento (2016). 

Alguns pesquisadores como Araújo (2017) e Silva Jr. (2015) afirmam que a 

intolerância contra as RMAs é uma forma de racismo. Oro (2015) ao falar da intolerância 

contra as RMAs no Rio Grande do Sul cita o Seminário Nacional em Defesa das Religiões 

Afro-brasileiras e escreve que: 

 

“O seminário ocorreu na forma de mesas redondas. O babalorixá Diba de 
Iemanjá, vice-presidente da CDRAB, sustentou que a intolerância religiosa 
consiste numa forma de racismo. Disse ele: “O racismo faz parte da intolerância 
religiosa que a gente enfrenta, tanto da Igreja Católica como das igrejas 
neopentecostais” (ORO, 2015, p. 60). 

     

Tendo isso em vista, penso que podemos chamar essa intolerância religiosa que é 

fruto do racismo como racismo religioso. Devido às limitações do artigo não pude trazer os 

interlocutores falando sobre o racismo religioso em si, mas a maioria deles defende esse 

conceito como o mais apropriado para tratar dos ataques. Porém, a categoria intolerância 

religiosa ainda é usada por alguns de forma isolada ou ao lado do racismo religioso para 

nomear os ataques. 

  

As narrativas do campo: diálogos e conflitos possíveis 

   A criatividade que permitiu a existência das RMAs é enfatizada na literatura 

acadêmica que trata dos ataques a elas, como é o caso de Dias (2019), que fala em uma 

adaptação criativa das mesmas. Na literatura acadêmica acerca desses conflitos há 

narrativas que “fortalecem” e valorizam as RMAs, mas também há aquelas que as colocam 
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apenas como vítimas. Porém, como a realidade é mais dinâmica e complexa que a teoria há 

adeptos que fogem a essa “regra de vítimas”.  

Baba Cleudo é um exemplo desses adeptos que fogem à regra. Ele é babalorixá e é 

um dos mais antigos e conhecidos do candomblé cearense. Ele conta que se dá muito bem 

com a vizinhança em torno do seu terreiro e na construção do respeito em torno de si, 

onde vive, num município da região metropolitana de Fortaleza, e ele aponta o caminho 

para isso:  

“Eu tenho que ter o valor e o diálogo. O diálogo com a comunidade eu tenho que 
ter muito mais do que os outros e esse diálogo ele é interessante. Logo que eu 
cheguei, um dos pastores que moravam aqui atrás, que até já saiu, passou e disse 
para gente que foi da Umbanda, mas que Umbanda não dava dinheiro e eu fiquei 
calado e ele disse: - ‘Vamo fazer um trato? Nós dois. Eu não falo mal de você e 
você não fala mal da minha igreja e nós dois falamos mal do Papa, do padre’. Ele 
nem mora mais aqui, ele deve ter se mudado e eu fiquei impressionado e disse: - 
‘Não tenho interesse em falar do pastor, não tenho interesse em falar do padre e 
nem de outro pai de santo. A função do candomblé não é nem essa’...” (Diálogo 
realizado em 08/05/2019). 

 

Aqui ele coloca então o diálogo como um elemento importante para que as 

relações com a vizinhança sejam as melhores possíveis além de estabelecer princípios 

básicos para a convivência com um representante de outro segmento religioso. Ele 

confirma depois, mais adiante na conversa, que formar redes de amizades e parcerias é 

essencial para a perpetuação do Candomblé. Uma das formas de estabelecer essas redes é 

através da cooperação e confiança entre os atores envolvidos nelas e muitas vezes essa 

confiança se estabelece ao redor da mesa, onde são postos, por exemplo, um bolo e uma 

garrafa de café.  

Ele aponta, de forma consciente, imagino, como a comida é um elemento 

fundamental para estabelecer comunhão entre as pessoas. Quando questionei como era o 

relacionamento com a vizinhança ele assim me disse:   

 

“É excelente, muito bom com todos. Muito boa, mas essa construção ela envolve 
a mesa, a comida. Eu recebi cestas básicas do governo, aí dava cestas básicas, eu 
dava para a minha comunidade. Eu recebo bolo, pego galinha e dou galinha... é 
assim, tem uma relação de, eles sabem que se precisar podem contar comigo. Eu 
tinha muita cadeira, pega cadeira, empresta. Tem a coisa das mulheres, das 
senhoras da igreja. Quantas vezes eu já emprestei minhas cadeiras para lá; mesa, 
panela... essa relação você constrói... a minha vizinhança, todo esse lado aqui é 
evangélico. A minha vizinha filha do pastor, a nora do pastor, vem aqui, vai na 
geladeira, faz café e essa relação depende de você, mas essa construção é 
respeitar os horários. Meu candomblé começa cinco horas - 17: 00 - e termina às 
dez - 22: 00... e você procura sempre ajudar. É olhar pro pastor e dizer: - ‘Aí, 
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pastor, como é’... é criar uma relação, ‘O que é que o senhor acha? O que é que tá 
precisando aqui?’ Vamo unir... Tem que ser uma relação de confiança e de 
conversa...  
Eles entenderam que aqui é um lugar tão útil como uma bodega. A mulher que 
vende din-din é útil, o cara que faz macumba é útil, porque o cara que faz 
macumba ele trouxe calçamento... trouxe a luz do poste também... aí é outra 
coisa... Se você criar uma noção de coletividade não tem preconceito... O Leno 
veio e os netos do pastor tomavam benção ao Leno, porque eles já viram várias 
vezes e acaba criando amizade.  
A irmã que eu chamo, a ekedi Bíbia, ela é aí da igreja... vem, aí a irmã faz minhas 
unhas, chega aqui se tiver só ela diz: - ‘Vou fazer o almoço’... aí ela leva pro pastor 
Gilson sem nenhum problema... e o terreiro de candomblé nunca foi lugar de 
exclusão... o segredo é sempre diálogo... eles preferem não vir pra festa, porque 
como eu não tenho bebida, meia hora depois, quarenta minutos já, todo mundo 
saiu, os convidados, aí eles entram, o portão tá aberto ainda, aí eles entram. 
Ainda tem a comida, sentam ali. Também, o que é que eles fazem? Lava louça 
comigo, lava louça que os outros comeram, mas vão comer tudo junto. E como 
eles moram aqui pode ficar até uma hora da manhã, gente conversando, 
tomando café. Esse é o segredo. Conversar, sem ter medo... Se um dia eu fizer 
uma festa até três horas da manhã, eu posso fazer, eu vou juntar os vizinhos, um 
a um (som de palmas): ‘Eu tô fazendo uma festa que vai até as três da manhã. 
Posso?’ Há um diálogo...” (Diálogo realizado em 08/05/2019). 

 

O mais interessante aqui é a consciência que ele indica ter do segredo que faz com 

que ele tenha boas relações com a vizinhança. Não é preciso nem dissertar muito sobre 

isso pois o próprio Baba Cleudo fala tudo por si.  

Certa vez ele me contou sobre um episódio num ônibus no qual uma mulher jogou, 

propositadamente, iogurte nele e falou algo em “nome de Jesus”, mas coisas do tipo não 

retiram a convicção de que não se deve andar com medo, nem cabisbaixo, como ele 

mesmo disse. Mas ele também enfatizou a relação de ajuda mútua que tem com um pastor 

próximo à sua residência e isso pode indicar que as relações entre afrorreligiosos e 

evangélicos nem sempre são tensas ou conflituosas, a pesar de a regra ser essa, mas que 

pode haver parcerias e amizade entre essas partes, como ensina Baba Cleudo.  

Dentro desse contexto permeado de conflitos e de diálogo, como é o caso do Baba 

Cleudo, é preciso notar que cada interlocutor reage de uma forma única e personalizada 

aos ataques e racismo que sofrem.   

Um dos interlocutores da pesquisa é o ogan Leno Farias. Ele foi um interlocutor-

chave para que as relações que estabeleci em campo fossem mais sólidas e produtivas. 

Aqui cabe explicitar que como evangélico que pesquisa Candomblé angariei preconceitos 

de ambos os lados: do lado evangélico, por pesquisar Candomblé, e do lado dos adeptos de 
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RMAs com os quais convivi, por fazer parte do segmento religioso, que via de regra, os 

ataca.  

Em uma das conversas com o ogan Leno perguntei a ele sobre as reações dos 

candomblecistas no Ceará aos ataques e ele assim se expressou: 

 

“Essa reação foi proporcional. A gente se constituiu politicamente, não enquanto 
partido. [...] E aí a gente começou a constituir grupos como o IBILÉ

335
, como a 

ACBANTU, que fomenta formação, formação político-social. Não é formação 
política partidária e essa formação político-social é de garantia de direitos e de 
preservação de seus direitos. Garantia num viés de, o que a gente avançou, o que 
a gente conseguiu, a gente perpetuar. E formação para que as pessoas de terreiro 
entendam primeiro, que não é só religião. Que aquilo não é só religião. Até entre 
a gente há essa falta de informação. “Ah, eu sou da religião”. É, mas é muito mais 
do que isso. Quando a gente começar a explicar pra eles, eles começam a refletir 
e, “É, é isso mesmo...” é muito mais do que só religião. E aí o povo desconhece 
seus direitos. Se você desconhece seus direitos você pode ser atacado. Você 
desconhece, você acha que o que eles estão fazendo é certo. “Eu não tenho 
direito mesmo, vou ficar calado se não eles vêm aqui e fecha o meu terreiro”. Que 
a própria polícia vem e diz: “Você não pode”. Fecha, leva instrumento. Leva o que 
tiver por ali. Às vezes leva até o dono da casa preso. 
[...] Chega pra gente, ligam pra gente. A gente manda fazer B.O. e tal... Aqui no 
Ceará não tem um Observatório” (Diálogo realizado em: 11/07/2019). 

 

Em sua fala o ogan ressalta duas coisas: a primeira, que eles, candomblecistas, 

estão se entendendo como povo, ou seja, como algo que vai além da religião em si e 

constroem um coletivo para defender isso. A segunda: que eles mesmos conversam entre 

si e se ajudam na hora de orientar as respostas aos ataques. Como ele mesmo colocou as 

notícias de ataques chegam para ele através de ligação, ou por Whats App, e assim ele 

orienta o melhor a se fazer.   

Já um outro interlocutor, Pai Domingos, apontou algo que “fugiu do padrão” ou 

daquilo que eu já estava acostumado a ouvir dos interlocutores. Ao ser questionado sobre 

como ele via os ataques e a discriminação contra os povos de terreiro ele disse o seguinte:  

 

 

“Então, muito dos ataques que vem acontecendo hoje em dia, que já 
aconteceram muito e agora deu uma parada mais, ao meu ver também é culpa 
dos próprios adeptos, dos próprios integrantes do candomblé e da umbanda 
também. O grande culpado é isso aqui – disse ele levantando o celular. O 

                                                      
335

 O Coletivo Cultural de Matriz Africana IBILÉ, criado em 2014, é um coletivo que agrega povos de terreiro 
cearenses para discussões e ações de articulação social e política com fins de promoção de ações afirmativas 
que reafirmem e garantam os direitos específicos desses povos.  
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transmissor da internet. Por que tem certas coisas que para nós são sagradas. 
Existe uma palavrinha em iorubá que é awô, segredo e que não sai dali, fica ali. 
Awô [...] Você presenciou a saída do Kaio. Aquilo que aconteceu ali não pode tá 
em internet, não pode ser filmado, fotografado. Não pode ser passado adiante 
[...] Tem casas que esse ato é feito fechado. E as pessoas estão gravando, 
fotografando, botando na internet [...] Então é internet também é uma grande 
culpada, não a internet, mas as pessoas que usam a internet, os próprios adeptos 
do candomblé para denegrir a nossa imagem, a nossa religião. Tem tanta coisa 
absurda que você vê *...+” (Diálogo realizado em 29/07/2019).  

 

Ele enfatiza aqui uma prática que “dá munição ao inimigo”. Entretanto, essa prática 

descuidada que alimentou os ataques e o racismo religioso não pode servir, de forma 

alguma, como desculpa ou justificativa dos mesmos, como se as próprias vítimas fossem a 

culpadas em grande parte pela violência que elas vivem hoje em dia. A meu ver esse 

descuido relacionado à exposição das práticas dos terreiros só alimentou algo que já existia 

ou que já estava historicamente dado, ou seja, não o criou de forma alguma, apenas o 

estimulou.  

E ele aprofunda ainda mais essa questão. Diz ele:  

 

“Então, o grande preconceito do candomblé parte de dentro do próprio 
candomblé. As pessoas lá fora estão só absorvendo o que nós estamos jogando 
para elas, porque a partir do momento que eu boto o meu sagrado para fora, a 
partir do momento em que eu espalho o erro do outro irmão, que pra ele é certo 
mas que para mim é errado [...] mas quando eu boto lá e espalho, os outros vão 
vê. Internet você sabe, Facebook todo mundo vê, o evangélico, vê o muçulmano, 
vê o católico, então eles dizem: É isso aí que a tua religião faz? Isso aí é que a tua 
religião prega, a tua religião é isso? Que vocês mesmos chama de marmota. 
Então, o grande preconceito no candomblé vem do candomblé. Por que quando 
eu fiz santo há quinze anos atrás não existia tanto essas coisas não. Ninguém 
andava atacando ninguém, ninguém andava invadindo terreiro, isso aí aconteceu 
lá em 1900 e alguma coisa quando realmente era proibido, mas depois do 
advento da internet, que as pessoas começaram a pegar seus aparelhos celulares 
para tirar foto, filmar e para espalhar na internet para querer acabar com a 
imagem do seu irmão, independente do axé, independente da nação, o negócio 
ficou público, ficou esculhambado e as intolerâncias começaram a aparecer.   
[...] Então eu acho que a gente de candomblé se preservasse mais a nossa religião 
estaria mais preservada ainda. Então, ao meu ver o grande problema é isso: 
somos nós mesmos. Por que é que eles iriam lá pra dentro de uma roça, de atacar 
um terreiro dizendo que tá acontecendo isso se eles não sabem o que é que tá 
acontecendo lá. Por que é que ele vai atrás da fulana tal e tal, tipo induzido por 
aquele lá que tem raiva e botou aquilo lá pro outro ver. Então, o grande 
preconceito vem de nós mesmos, do próprio Candomblé. A partir do momento 
em que o pessoal de candomblé toma essa consciência, parar de ficar botando 
foto, vídeo das suas casas, esse negócio vai começar a acabar. Antigamente 
ninguém sabia nem o que era Candomblé” (Diálogo realizado em: 29/07/2019).  

Ou seja, para ele a publicidade da religião já é o próprio problema. Ele não coloca a 

culpa dos ataques nos outros, mas neles mesmos que dão munição pros seus adversários. 
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Essa percepção tem lá a sua factualidade, mas não creio que se trata disso porque os 

outros interlocutores da pesquisa não apontaram essa questão como sendo fundamental 

para alimentar os ataques.  

O discurso de Pai Domingos saiu do padrão dos outros discursos e aqui é 

importante indicar duas coisas: primeiro, que ele teve a ousadia ou a necessidade de tocar 

em questões conhecidas do povo de santo que são essa rivalidade entre terreiros e a 

exposição virtual de festas e ritos, sendo que os outros interlocutores não fizeram isso. 

Segundo, o fato dos outros interlocutores não terem tocado no assunto deve indicar que o 

problema dos ataques não se dá ou não é alimentado necessariamente por conta dessa 

rivalidade e publicidade da religião. Pelo contrário: o problema dos ataques, apontado 

pelos outros interlocutores, é de ordem social, estrutural e histórica que traz no bojo o 

racismo. Portanto, infiro que a publicidade da religião tem papel ínfimo no estímulo aos 

ataques. Discordo de pai Domingos porque a questão dos ataques tem um caráter 

eminentemente social. É disso que se trata: o tratamento que é dispensado, social e 

historicamente falando, ao povo de santo.  

Já na conversa que tive com outro interlocutor, o pai Leo de Oxum, ele me falou 

sobre ter colocado um cartaz com o artigo 5° da Constituição no muro de frente do seu ilê 

e isso me lembrou o que uma advogada militante do movimento negro falou em uma 

palestra que eu assisti, em 2019, sobre as minorias sociais usarem o Direito como arma 

para exigir seus direitos. O referido artigo 5° se encontra no capítulo I – DOS DIREITOS E 

DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS336 e diz no seu inciso VI que   

 

“*...+ é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos culto religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de 
culto e suas liturgias” (BRASIL, 2018).  
 

Pai Leo me contou como foi isso e o motivo de ter colocado esse cartaz:  

 

“Um tempo eu mandei botar uma placa no meu muro com o artigo 5° da 
Constituição brasileira que eu tava achando que as pessoas não sabiam de lei, né. 
Não sabiam de lei, a tal da ignorância. Então, eu coloquei, mandei fazer um cartaz 
e botei no muro do terreiro o artigo 5° da Constituição brasileira, o que é que a 
gente podia, qual era, em que implicava nas pessoas a intolerância, o 

                                                      
336

 Reproduzi o inciso VI do artigo 5° para que o(a) leitor(a) tenha conhecimento sobre ele, caso não tenha. 
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preconceito, tempo de reclusão, para as pessoas passarem, ler e verem aquilo ali. 
Não ajudou muito, mas deu uma diminuída porque as pessoas acabam vendo que 
não tem gente burra por ali. Por que as pessoas ainda acreditam que terreiro é 
lugar de gente analfabeta, [...] burro, ignorante e pobre. Quando as pessoas veem 
que ali tem gente inteligente, tem gente que tem conhecimento de algo, então 
elas já retrocedem. Já voltam atrás. Então assim, deu uma melhorada, mas ainda 
não parou. Hoje em dia, graças a Deus, eu não sofro problema aqui onde eu 
moro, mas eu tenho três denúncias no Disque 100” (Diálogo realizado em 
31/07/2019).  

 

Sobre quem comete esses ataques assim ele se expressou:  

 

“Nosso maior problema hoje em dia é com o nicho evangélico, porque eu acho 
que eles são mais, vamos dizer assim, mais intolerantes, eles são mais eles, tipo 
assim, eu acho que o erro do evangélico ele já começa quando ele fala que só eles 
têm direito ao reino dos céus. Como que pode? Um ser tão supremo escolher 
pessoas, você, você, você vai e o resto exploda. [...] Será que esse céu é tão 
pequeno assim que só cabe três, quatro escolhidos? E o resto vai pra onde? Vai 
queimar tudinho? Mas geralmente em relação a católicos incomoda, mas é muito 
pouco e quando a pessoa é espírita, budista, a pessoa também não se incomoda, 
mas o evangélico ele se incomoda muito” (Diálogo realizado em 31/07/2019). 

 

Uma outra interlocutora, Mãe Valéria de Logun Edé, também corrobora com isso ao 

dizer: 

“Antigamente não tinha o menor problema. *...+ O problema sempre foi com os 
crentes, que apedrejam, fazem tudo. Eles passavam por aqui *...+ vish, “Queima”. 
Disse um bocado de coisa aqui em frente quando viu as farofas, as coisas. No 
começo foi terrível, mas a vizinhança mesmo nunca tive problema não”.  

 

E ela, junto com George, o babalaxé do ilê Omo Tifé, ainda comenta o seguinte: 

 

George: “Entre 2010 e 2011 a gente sofreu violências constantes, eram 
sistemáticas às vezes... 
Mãe Valéria: “Chegou dia de ter seis viaturas aqui. Todos evangélicos, todos 
crentes. Traziam até a Bíblia. Só não aprontaram porque minha filha nessa época 
era presidente do sindicato da polícia...” (Diálogo...).  

 

De forma geral, analisando as entrevistas, a maioria dos interlocutores identificou 

em vários momentos uma relação entre os ataques e os evangélicos. Essa relação já foi 

ratificada e bem discutida por inúmeros trabalhos acadêmicos no campo das Ciências 

Sociais (ORO, 2015; MARIANO, 2015; GIUMBELLI, 2015, SILVA, 2015, in: SILVA, 2015). 

Um outro interlocutor, pai Linconly de Ayrá, que é babalorixá e professor 

universitário, também fez algo semelhante ao que fez pai Leo ao colocar em uma moldura 

de plástico, na entrada de sua residência, um papel com o mesmo artigo 5°. Foi com 

surpresa que ao me aproximar da porta vi, ao meu lado esquerdo, essa moldura com o 
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artigo 5° e lembrei instantaneamente do que pai Leo tinha me dito na entrevista. Seguem 

as imagens:  

 

 

 

Fonte: registro feito pelo próprio autor, com permissão do Pai Linconly. 
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Logo, se percebe que um dos refúgios das RMAs, atualmente, frente ao racismo 

religioso é a lei do nosso país, mas como foi tratado por Silva Jr. (2015) outras leis de 

outros contextos político-sociais foram usadas também contra elas. Fica explícito que 

avançamos, enquanto sociedade, pelo menos no quesito legislação democrática, por mais 

que na realidade essa mesma legislação seja violada de diversas formas.   

Voltando ao pai Leo quando o questionei sobre relações familiares e amicais ele 

assim me respondeu: 

“Tive alguns problemas com a família porque a família por parte de pai é toda 
evangélica. Minha mãe no começo ela se tornou resistente porque na época não 
estava mais casada com o meu pai então ela se sentia assim: “Eu vou ser culpada 
por você ter virado macumbeiro

337
” Então, as pessoas ainda usam muito a palavra 

no sentido pejorativo. [...] 
Eu mesmo sofri muito com isso, muito. Bem no início perdi muitas amizades, 
porque assim as pessoas, hoje pode ser que esteja um pouco melhor, mas há 
vinte poucos anos atrás se você falasse que era de uma religião afro as pessoas 
até cuspiam no chão, as pessoas não queriam amizade. Eu perdi alguns 
amiguinhos de colégio ou os pais não queriam que os filhos tivessem contato 
comigo por eu ser da religião. Porque eu ia de guia no pescoço. Eu estudei em 
colégio de padre. Aí, o professor vinha, mandava eu tirar ou botar pra dentro da 
blusa [...].  
Já no nicho familiar tive sim sérios problemas. A família do meu pai toda 
evangélica, eu sempre falo que eu sou a ovelha negra da família. Hoje é que eu 
tenho primos que seguem outras educações religiosas. Eu tenho prima do Santo 
Daime... e assim deu uma amplitude, mas antigamente não” (Diálogo realizado 
em...). 

 

Após isso ele comenta sobre denúncias que fez e sobre a reação aos ataques ao seu 

terreiro: 

“Todas as denúncias que eu fiz foi nesse período de 2016. Inclusive, a minha casa 
hoje é uma associação. Eu tive que fazer, instituir uma associação pra mim poder 
ter respaldo, pra mim poder lutar caso tivesse alguma situação necessária. As 
denúncias, na verdade, foram de pessoas que subiram no meu muro, já jogaram 
tijolo que pegou numa filha de santo minha que estava grávida. Por sorte pegou 
só no pé dela. Mas meus filhos de santo tiveram que ir na porta de alguns dos 
vizinhos aqui, realmente, brigar. “Oh, a gente não quer briga. A gente quer ficar 
em paz, mas a gente não pode ficar em paz com vocês jogando pedra, jogando 
côco, quebrando os vidros dos carros...”. Na verdade a gente até sabe quem fazia 

                                                      
337

 É preciso apontar que a expressão ‘macumbeiro’ “se refere a uma terminologia antes utilizada pelos 
opositores às religiões afro-brasileiras com sentido pejorativo e que hoje tem sido cada vez mais apropriada 
pelo povo de santo, no sentido de positivação” (ARAÚJO, 2017, pp. 23-24). Na esteira disso Araújo (2017) 
aponta que: “Gradativamente, como reação ao preconceito religioso, a população ligada às religiões afro-
brasileiras se apropriou do termo e seus derivados e os positivou. Hoje já se pode perceber que termos como 
“macumba”, “macumbeiro” e derivados possuem diferentes sentidos dependendo de quem os utiliza e do 
contexto no qual são utilizados. Quando utilizado entre “os de dentro”, eles assumem sentidos positivos. 
Quando utilizados por “os de fora” eles continuam possuindo sentido negativo e pejorativo” (p. 29).  
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essas coisas, mas aí o que foi que eu falei pro escrivão: “Olha, a gente não vai 
botar pra frente porque acalmou-se”. Eu tô falando da minha, pode ser que 
outras casas... porque a gente vê direto notícia no meio do mundo, mas aqui, na 
minha casa, hoje em dia acalmou-se. Mas não sei até quando. A gente vive uma 
incógnita” (Diálogo...).  

 

A última frase de pai Leo ressalta o aspecto da insegurança que permeia o cotidiano 

de candomblecistas, pois a integridade física e patrimonial deles é vista como um alvo a ser 

atingido a qualquer momento. Além disso, os relatos coletados em entrevistas apontam 

uma convergência para casos diários nos quais as ofensas racistas giram em torno da pecha 

de macumbeiro.  

Acerca disso e trazendo um caso bem particular pai Linconly nos diz o seguinte: 

 

“Aqui em relação a intolerância eu sofri apenas um caso. Eu tava fazendo uma 
gira de Exu, ali na porta, e aí quando eu tava fazendo essa gira de Exu os meus 
filhos de santo disseram que uma vizinha nossa, quando o atabaque começou, o 
Exu começou, falou ‘Queima Satanás’. E hino vai, hino vem, louvor vai, louvor 
vem. [...] E eu fiquei sabendo disso, quando despertei. 
No outro dia, quando eu fui trabalhar e voltei a primeira coisa que eu fiz foi parar 
o carro na frente da casa dela e perguntar: “Oh, moça, vem aqui por favor. Tá 
com quantos dias que a senhora se mudou pra cá?”. 
Ela disse: “Por quê?’ 
Eu disse: “Porque eu moro aqui de frente. Sou dono dessa casa de Candomblé. E 
eu tava fazendo um ritual religioso ontem e queria saber porque que a senhora 
ficou gritando da sua casa pra minha ‘Queima Satanás’? Saiba que antes da 
senhora chegar aqui eu já tava aqui há muito tempo fazendo trabalho numa 
comunidade que a senhora não conhece. Aqui é uma casa de Candomblé, eu sou 
professor e se um dia a senhora precisar da minha ajuda a senhora pode bater na 
minha porta que eu vou lhe auxiliar em qualquer coisa. Tem cadeira pra senhora 
fazer seu culto aqui. Tem mesa para senhora servir qualquer coisa de alimentação 
que queira, mas mesmo assim, quando eu tiver fazendo um culto aqui, a senhora 
aprenda a me respeitar e a respeitar meu espaço. Que até dez horas eu tô aqui, 
troando na macumba”. Primeira e última vez. Nunca mais teve nada. 
Meus vizinhos aqui de frente são todos evangélicos. Falo com todo mundo. [...] 
Me respeitam desde quando eu cheguei. Tudo é ‘senhor Linconly’, ‘pai Linconly’, 
‘tudo bom?’, ‘como é que tá?’ *...+ Essa postura ela vem sendo construída, de 
respeito. Para com a minha pessoa e com os meus filhos de santo. [...] Agora 
intolerância eu já sofri muito, mas em outros espaços. Aqui não. Principalmente 
nas universidades. Na universidade anterior onde eu trabalhava eu era O Temido, 
por ser o macumbeiro”. 

 

Pai Linconly, dessa forma, demonstra como fazer o enfrentamento é importante no 

combate ao racismo/intolerância religiosa. Como ele mesmo enfatizou o respeito que ele 

tem atualmente na comunidade onde vive foi fruto de um processo, de uma construção 

que se baseia no diálogo, mas também no enfrentamento aos ataques.  
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Retomando os membros do Ilê Omo Tifé um dos ogan da casa, o ogan Armando, 

falou na reação aos ataques que sofreram no terreiro e que eles fizeram denúncias nas 

redes sociais, mas:   

“A reação foi: silencio, porque ainda era período do Lula. Silêncio de quem não 
gostou. E a gente não tem a dimensão do quanto. Hoje eu sei que seria diferente. 
Mas o apoio e a reverberação foi em que nicho? Na universidade, na 
intelectualidade. No nós por nós mesmo. De algumas casas de santo...” (Diálogo 
realizado em: 16/07/2019). 

 

Como ele sugere a reação de silêncio esteve dentro de um contexto político 

supostamente favorável às RMAs, logo, não havia a necessidade de uma reação enérgica 

ao que eles sofreram, o que seria diferente, penso eu, se o caso fosse mais atual, por 

exemplo.    

 

Considerações finais 

Oro (2015) ao falar das reações de adeptos de RMAs ao ataques neopentecostais 

afirma que a instância que eles mais recorrem é a Justiça e nessa descrição feita por ele há 

um foco no Estado da Bahia. Ele descreve um contexto no qual a IURD - Igreja Universal do 

Reino de Deus - através de meios de comunicação de massa - jornais impressos, TV e rádio 

- ataca os símbolos afro ao mesmo tempo em que se apropria deles, mas aqui eu gostaria 

de estabelecer um paralelo com base no que vimos ao longo desse artigo.  

Em nenhum momento os interlocutores da pesquisa falaram em acionar a Justiça, 

no sentido de processar alguém ou alguma instituição, como forma de se contrapor aos 

ataques e racismo religioso que sofreram. Creio que nos casos apontados por Oro (2015) o 

conflito foi elevado a um patamar público por envolver diretamente meios de comunicação 

de massa que propagaram os ataques da IURD contra as RMAs. Ou seja, nesse caso, se a 

dimensão dos ataques é maior logo é necessário que a reação a eles também seja maior, 

daí, se aciona alguma instância do poder Judiciário como forma de punir a exacerbação dos 

discursos demonizantes da IURD. 

  No caso fortalezense, por exemplo, os ataques narrados pelos interlocutores se 

revelaram como casos de racismo religioso que ocorreram, em sua grande maioria, em 

âmbitos privados como a residência, o local de trabalho ou o local de estudo do 

interlocutor. Assim, essa dimensão mais privada, cotidiana ou restrita dos ataques talvez se 

relacione com uma resposta menos enérgica por parte dos interlocutores. Vimos no caso 
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do pai Leo que por mais graves que tenham sido os ataques ao seu terreiro e apesar de 

fazer denúncias ele preferiu não leva-las à frente. Penso que o caso dele seja indicativo 

disso, pois uma vez que a vizinhança passou a não atacar mais ele achou desnecessário 

prosseguir com a denúncia.  

O que mais me chamou atenção durante toda a pesquisa foi perceber que cada 

interlocutor reage de uma forma diferente ao racismo religioso. Alguns “batem de frente” 

e discutem com a pessoa que o ofendeu, mas outros simplesmente preferem ter uma 

atitude de conversar tranquilamente com os preconceituosos sobre a questão – uns levam 

desaforo para casa, outros não.           
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Resumo 
O presente trabalho visa contribuir para o hall das pesquisas sobre o racismo religioso no Brasil. Pretende-se 
analisar as diferenciações entre intolerância, preconceito e discriminação, e notar quais as nuances 
específicas das religiões de matriz afro-brasileiras nos âmbitos público e privado. O questionamento que 
permeia este trabalho é o seguinte: porque existe a negação do reconhecimento destas religiões como 
semelhante as outras e, especificamente, o motivo da negação dos direitos a estes grupos? 
 
Palavras-chave: Racismo religioso; Reconhecimento; Direitos. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos sociais no Brasil vêm a muito tempo enfrentando questões sobre as 

peculiaridades raciais desta sociedade. A fundação, se é que podemos chamar assim, da 

sociedade brasileira se deu, não somente com a invasão, destruição e controle dos povos 

que originaram a mesma, como também a sua exploração. Diante disso, a colonização do 

Brasil teve um impacto direto em sua formação racial: os povos indígenas/povos originários 

foram submetidos a uma serie de castigos, forçados a trabalhar e diante de sua resistência 

a esta situação, africanos foram trazidos para as terras de Santa Cruz para que a exploração 

do território não fosse interrompida.  

Desde o início tidos como inferiores, subjulgados, os negros escravizados foram 

parte mais que importante para a formação do Brasil, não somente através da história, mas 

principalmente por sua presença configurar um dos motivos da sociedade brasileira 

chamar tanto a atenção dos teóricos e acadêmicos sobre os estudos raciais por aqui: a 

“mistura de raças”. 

Fica claro que esta breve apresentação não dá conta dos muitos aspectos e 

problemas trazidos pela colonização, mas este não é o objetivo central do trabalho. O 

panorama acima citado busca apenas que o leitor tenha em mente estes fatos, muitas 

vezes suavizados ou diminuídos na história, pois os mesmos são primordiais para o 
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entendimento deste trabalho: a escravidão, o racismo e o colonialismo como pilares 

fundantes da nossa sociedade. 

Graças a miscigenação, em grande parte forçada, das raças presentes neste 

território, e sua configuração ímpar, as teorias raciais no Brasil tiveram como mote 

principal sua diferenciação em relação ao modelo estadunidense – onde a diferenciação da 

raça se daria através do sangue, e não através da aparência, segundo as ideias de Oracy 

Nogueira, onde o autor nomeia o preconceito derivado desta definição como preconceito 

de origem. Enquanto aqui, o fenômeno seria o contrário: a percepção da raça de um 

indivíduo perpassa, majoritariamente sobre seu fenótipo – dando origem ao preconceito 

de marca.  

Além disto, a outra diferenciação destes modelos, é que, enquanto nos Estados 

Unidos, houve desde o início uma política legislatória de exclusão, no Brasil essa exclusão 

se daria muito mais no âmbito social do que no âmbito jurídico em si. Segundo Munanga, 

ao caracterizar o racismo institucionalizado, ou seja, aquele que é explícito nas leis, como 

por exemplo no sistema “Jim Crow” dos EUA (leis que estabeleciam a segregação racial), 

ele estabelece um paralelo com o sistema do racismo no Brasil que, apesar de não ser 

institucionalizado, é altamente eficaz no que diz respeito ao seu objetivo: a exclusão. 

Ainda segundo o autor, apesar da evidencia da existência do racismo na sociedade 

brasileira, a negação do mesmo se dá através da ideologia racista presente no país, criada 

pelas classes dominantes, forjada no mito da democracia racial. O que ocorre, porém, é o 

preconceito que perdura, disfarçado de democracia até os dias de hoje, contra negros e 

índios, e tudo o que é considerado advindo destas populações. Desta ideia, a proibição da 

discussão sobre raça se deu como um de seus desdobramentos. Ainda se discute se há ou 

não racismo, por conta desta negação, ou ainda, do próprio “preconceito de ter 

preconceito” (MUNANGA apud FERNANDES, 2017). 

Para Munanga, a luta a ser estabelecida aqui é a de que, com base nas diferenças 

reais entre os indivíduos, possamos galgar pelo reconhecimento destas diferenças e 

concilia-las com a luta por direitos iguais. Esse trabalho se dedica a compreender um pouco 

mais sobre este reconhecimento, sobretudo no campo dos direitos dos praticantes das 

religiões de matriz afro-brasileira. Traremos, para fins de exposição, alguns casos em que 

seus direitos foram violados, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. 

Inicialmente, buscamos conceituar preconceito, discriminação e intolerância, como os 
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termos chaves para pensar este fenômeno, para por fim chegar ao termo racismo religioso 

– e porque o mesmo é defendido aqui. Após, apresentamos nosso estudo de caso, 

utilizando dois exemplos muito claros de racismo religioso, para por fim, tecermos as 

considerações finais. 

 

PARTE 1: Intolerância, preconceito e discriminação – faces da intolerância religiosa 

Buscaremos então, girar nossa discussão principal em torno desta problemática: a 

violação dos direitos das religiões afro, como popularmente são chamadas, e para isso 

traremos uma pequena contextualização histórica, em especial ao que diz respeito às 

transformações nas leis, aliada a discussão de casos específicos de violação destes direitos, 

que foram vinculados na grande mídia para entender as problemáticas que envolvem os 

casos, bem como a teorização dos assuntos que envolvem o tema do presente trabalho, 

tais como, diferenciar rapidamente os conceitos de intolerância, preconceito e 

discriminação; abordar a questão de como as políticas públicas influenciam a realidade dos 

praticantes destas religiões e também as questões referentes ao espaço público e privado. 

Entendemos os conceitos de intolerância, preconceito e discriminação como sendo 

de relevância fundamental para este trabalho, uma vez que, quando falamos de casos de 

racismo religioso, são estes os conceitos mais utilizados, embora nem sempre estejam bem 

caracterizados, havendo muitas vezes, confusão entre seus significados. A justificativa da 

relevância deste trabalho é, não só a de pensar sobre as questões mencionadas, 

estimulando a reflexão, como também esperamos que o mesmo auxilie, no campo teórico 

e conceitual as disputas epistêmicas que se dão em torno das mesmas. Para Fernandes: 

 

“Proteger e garantir direitos a uma população vulnerabilizada envolve muitas 
questões, existem uma série de lutas e embates que podem ser observadas por 
dentro do Estado, e todas as fontes de atuação, e de fundamentação teórica, 
influenciam nesse processo. A discussão conceitual e disputas do mesmo na 
sociedade refletem na efetividade dos mecanismos de proteção do sujeito em 
situação de discriminação, além do que o envolvimento ou descolamento do 
conjunto social na materialização (em forma de política de Estado) de um direito 
é fundamental para o sucesso desse processo.”  (FLORES, 2005, pág. 18 apud 
FERNANDES, 2017, pág. 123) 
 

Existe, atualmente, um debate sobre como nomear o fenômeno da discriminação 

ou intolerância religiosa. Fernandes aponta a insuficiência do termo “intolerância” para a 

militância religiosa da seguinte forma: de acordo com seu significado semântico, a 
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tolerância significaria condescendência, indulgência. A tolerância ou intolerância só pode 

ser praticada por alguém que hierarquicamente possui mais poder do que o sujeito que é 

submetido a tal opressão. Além disso, os religiosos gostariam de muitos mais que serem, 

pura e simplesmente “tolerados”. Apesar desta objeção da militância em relação ao termo, 

acreditamos que este nos ajuda a compreender este fenômeno de exclusão como forma 

política de evidenciar o conflito. (MIRANDA, 2019) 

 

“A intolerância religiosa pode ser compreendida como uma prática definida pelo 
não reconhecimento da veracidade de outras religiões. Relaciona-se então com a 
incapacidade dos indivíduos em compreender crenças diferentes da sua e nos 
casos concretos de manifestações de intolerância no campo prático” 
(FERNANDES, 2017, pág. 124) 
 

Já o conceito de discriminação, seria uma forma de tratamento diferenciado sobre 

algo ou alguém (MALGUESINI, 2000, p. 119 apud FERNANDES, 2017, p. 125). O que, 

segundo ela, tornaria a pratica da discriminação um problema, seria o resultado real da 

discriminação para o grupo ou indivíduo marginalizado, ou seja, a sua consequência. 

Muitas vezes, aponta ela, a causa da discriminação destes grupos em situação de 

vulnerabilidade são justamente as características que dão identidade a este grupo 

(ANCIRA, 2007 apud FERNANDES, 2017, p. 126). Deste modo, a autora faz então, a 

diferenciação entre preconceito e discriminação, sendo o preconceito o motivo das ações 

discriminatórias – ações concretas.  

Sendo assim, diante destas conceituações, acreditamos que o caso trazido para este 

trabalho, é sim um caso de discriminação, mas, principalmente, estamos falando de um 

caso de racismo religioso.  Como mencionado em nossa introdução, as peculiaridades não 

só do Brasil, mas da América de forma geral, de discriminação racial, ou seja, da separação 

e a forma como esses povos foram subjulgados, é uma característica também do 

pensamento colonial, que perdura nos dias atuais. É claro que não podemos nos esquecer 

das teorias raciais do século XIX, que também influenciaram a forma como as raças339 são 

entendidas hoje. 

                                                      
339
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analítica. 
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“A diferenciação étnico-racial na América, então, foi uma maneira de outorgar 
legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista, uma nova 
maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de 
superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados” (QUIJANO, 2005 
apud FERNANDES, 2017, p. 128). 
 

Diante destas considerações, passamos ao nosso caso em específico, para, não só 

ilustrar a teoria, mas reforçá-la. 

 

PARTE 2: RACISMO RELIGIOSO COMO UM PROBLEMA PÚBLICO 

“Hofbauer (2011) afirma que só se pode pensar o fenômeno sociocultural do 
candomblé, bem como de outras religiões de matriz afro-brasileira, a partir das 
complexas e conflituosas relações de dominação entre os colonizadores, os 
representantes da Igreja católica e a população negra escravizada. Esse processo 
teria propiciado o desenvolvimento de formas de discriminação racial marcadas 
por relações sociais de inclusão-exclusão, que resultaram em uma religiosidade 
“afro-(luso)-brasileira” na qual a identidade étnico-religiosa dos negros é 
singularizada pelo exotismo, inferiorizada em relação aos brancos (católicos) e 
acusada de ter tendências à desorganização social.” (MIRANDA, 2018) 
 

Abordamos a criminalização das religiões de matriz africana ou afro-brasileira, para 

em seguida, tecer algumas considerações. Podemos realizar uma breve contextualização 

histórica dos fatos que nos trouxeram até aqui: o Brasil se tornara um estado laico, na 

Constituição de 1988. No artigo 5º, inciso VI está descrito: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
*…+ VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias;” (Constituição de 1988) 
 

Como sabemos, porém, apesar da laicidade do Estado estar prevista em lei, bem 

como a liberdade de culto também estar garantida na mesma, o que tem ocorrido há 

tempos é algo bem diferente disto. A liberdade de culto é reservada, na maioria dos casos, 

as religiões “oficiais”, que em geral são ligadas ao cristianismo. Às demais religiões – não 

cristãs, é reservado o lugar do espaço privado – e com ressalvas. 

Podemos notar, no âmbito da legislação brasileira, que questões referentes a 

moralidade dos cidadãos, e assuntos que seriam tidos como de cunho privado, como por 

exemplo a lei que proibia o adultério, exemplo esclarecedor de como a nossa legislação 
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interfere a tempos, e não somente agora, na vida privada dos cidadãos. Outras questões 

mais polêmicas, como a escolha sobre o aborto, demandam um cuidado maior. Nesta 

discussão, ficamos com o primeiro exemplo. 

Com este exemplo, o que buscamos perceber é a forma com que o Estado, por 

muitos meios, entre eles a legislação, interfere na vida cotidiana, de forma a conduzir as 

pessoas a agir desta ou daquela forma. No exemplo das religiões, o Catolicismo, de modo 

especial, e também incluindo demais religiões cristãs, teve predominância de culto, e sua 

popularização, entre outros fatores, também a legislação. Sempre tratado como religião 

oficial, herança não só de nossa colonização portuguesa, o catolicismo era a religião oficial 

do Estado brasileiro até a Constituição de 1891, que instituiu o Estado laico.  

Enquanto o culto cristão pode se dar tanto no espaço privado quanto no espaço 

público, vemos porém, a dificuldade das religiões de matriz afro-brasileira num dilema 

oposto: se a esta está reservado o culto apenas no espaço privado, atualmente até mesmo 

este “direito” está sendo violado.   

 

Estado Laico 

Nossa discussão perpassa principalmente a respeito da conceituação do Estado 

laico. Na Constituição brasileira, a laicidade do Estado está prevista desde 1988, conforme 

citado anteriormente. As religiões, desta forma, estariam restritas ao âmbito privado: “[...] 

o caráter laico do Estado, que lhe permite separar-se e distinguir-se das religiões, oferece a 

esfera pública e à ordem social a possibilidade de convivência da diversidade e da 

pluralidade humana” (FISCHMANN, 2012, pág. 16). 

Ainda segundo o pensamento de Fischmann em seu artigo “Estado laico, direito a 

ter direitos”, se alguma religião é dotada de preferência, o grupo de adeptos desta passaria 

então, a gozar de benefícios e privilégios que excluiriam os demais. Isto, ainda segundo a 

autora, colocaria em risco a democracia, pois a mesma é estabelecida com respeito a 

pluralidade humana. 

Sendo o papel do Estado, portanto, garantir o cumprimento da democracia, nos 

questionamos a forma com que esse cumprimento se dá, principalmente no que tange não 

somente às leis, mas também sobre a repressão do Estado, neste texto exemplificada pela 

força policial de modo geral.  Sobre isso, Fischmann aponta “como estruturas ou 
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determinações do Estado podem, ainda que de forma indireta, “sancionar” a produção 

autorizada, ou “oficial” de vítimas.” (FISCHMANN, 2012, pág. 18) 

Traremos então, a partir destas considerações, alguns exemplos sobre o papel do 

Estado nesta produção de vítimas, no sentido de, ao não respeitar as práticas religiosas de 

outrem, ao considerar somente religiões Cristãs como religiões e tratar as demais como 

algo inferior, o Estado além de produzir uma violência sobre estes sujeitos, perpetua e 

introjeta, no meio da sociedade a discriminação entre os próprios indivíduos.  

Seguindo as considerações de Miranda sobre considerar a religião como elemento 

constituinte do espaço público, a autora compreende a intolerância religiosa como 

expressão do racismo a brasileira (MIRANDA, 2018), e se propõe a pensar a administração 

dos conflitos, principalmente no âmbito policial e judicial, como nós também buscaremos 

fazer aqui. Nos fazemos a mesma pergunta que a autora apresenta em seu artigo: pensar 

como conflitos cuja motivação é de natureza religiosa são enfrentados por distintas 

agencias públicas que formalmente atestam que o Estado brasileiro é laico.  

 

“Não é propriamente uma novidade que os conflitos de natureza étnico-racial-
religiosa tenham sido historicamente invisibilizados na sociedade brasileira, tendo 
recentemente assumido algum espaço nas mídias e no campo acadêmico. ” 
(MIRANDA, 2018, p. 337) 

 

Entendemos a invisibilização destes casos como um traço do racismo silenciado, 

característico do Brasil, conforme apontado por Munanga (1996). Assim como há a 

invisibilização do debate sobre o racismo, o racismo religioso possui a mesma 

característica. Para Miranda, uma das dimensões importantes na construção da 

intolerância religiosa como um problema público é a sua introdução no campo jurídico. 

Sobre a lei que trata do crime de discriminação:  

“A legislação se refere ao crime de discriminação, que é inafiançável, conforme 
estabelece a Lei nº 7.716/1989 (conhecida como Lei Caó), que se referia, 
inicialmente, apenas à discriminação racial, mas que incorporou outras 
expressões de preconceitos a partir da Lei nº 9.459/1997 sob a forma de 
manifestações verbais e/ou comportamentais, ou seja, de visões preconcebidas 
acerca de qualidades físicas, intelectuais, morais, estéticas ou psíquicas de 
sujeitos, ou ainda pela perpetração de ações discriminatórias que propiciem um 
tratamento diferencial em função de características étnicas, raciais, religiosas” 
(GUIMARÃES, 2004, apud MIRANDA, 2018, p. 341). 
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Existem diversos tipos de discriminação que são veiculados pela grande mídia, e 

traremos dois casos em que vemos explicitamente a forma que o culto das religiões afro 

têm sua liberdade afetada até mesmo no espaço privado. 

 

“MUSEU DA MAGIA NEGRA” NO MUSEU DA POLÍCIA CIVIL DO RJ 

Nosso primeiro exemplo a ser abordado é um curioso caso que, apesar de 

conhecido, não tem uma grande atenção da mídia: o “Museu de Magia negra”. É de posse 

do Museu da Polícia Civil uma grande quantidade de objetos religiosos provenientes de 

religiões afro, dentre eles atabaques, guias, imagens, velas, quadros, anéis340. Estes objetos 

foram expostos no Museu da Polícia junto com objetos provenientes de crimes, e mais 

tarde, foram tombados como patrimônio cultural pelo IPHAN, órgão competente. 

Estes objetos foram apreendidos pela polícia, ou seja, autoridade constituída pelo 

Estado, e retirados de seus locais de origem para o impedimento do culto destas religiões. 

Embora não tenhamos informações mais precisas sobre a forma como os mesmos foram 

apreendidos, fica claro a opinião do Estado sobre os mesmos quando vemos o fim destes 

objetos. Retratadas como peças “de magia negra”, conforme o nome do próprio acervo, 

podemos perceber a discrepância no tratamento destes objetos em relação a outros 

objetos sagrados – de outras religões. 

Atualmente, as peças, apesar de não serem mais colocadas para exposição, também 

não foram devolvidas a estas religiões ou, no mínimo, realocadas em local mais 

significativo para a cultura do povo negro. Se é impensável, por exemplo, imaginar a 

interrupção de uma celebração da fé cristã, e a retirada dos objetos sagrados das igrejas, 

porque com outras religiões isto pode ocorrer? 

De acordo com informações encontradas no site do Iphan, percebemos que, dentre 

os 26 bens relacionados aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, 12 bens 

recebem o tombamento e os demais se encontram registrados. Dentre os bens tombados, 

apenas o “Museu de Magia Negra” é pertencente ao estado do Rio de Janeiro. O ato de 

                                                      
340

 Algumas das imagens cedidas pela Secretaria de Cultura e pelo Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro se 
encontram anexadas ao fim do trabalho, bem como a listagem de todos os materiais apreendidos, que hoje 
são tombados como patrimônio histórico. (Anexos I e II) 
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tombamento data o ano de 1938, e desta lista, foi o primeiro a ser reconhecido como tal. 

(Encontrado em http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1938) 

Através do contato com o Arquivo do IPHAN, o Instituto gentilmente cedeu o 

arquivo com o processo de tombamento do museu, e assim pudemos ter conhecimento da 

relação dos objetos que compõem esta exposição. Além disto, a diretoria do Museu da 

Polícia Civil entrou em contato com a Secretaria de Cultura, que forneceu a permissão de 

acessar os arquivos que continham o relatório com a composição detalhada de todo o 

acervo, incluindo imagens, dentre as quais selecionamos algumas para expor aqui.  

A análise deste caso pode ser extensa, e aqui nos atemos ao seguinte aspecto: além 

da questão da exotização das práticas religiosas tidas como “não tradicionais”, o que 

buscamos examinar no presente trabalho é a distinção evidente entre as religiões. Ora por 

parte do Estado, ora por parte da própria população (sejam religiosos ou outros tipos de 

grupos que interferem nos espaços de cultos afro). 

No código penal de 1890, no Art. 157, temos dentro dos crimes contra a saúde 

pública, as seguintes leis:  

 

Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar de talismans e 
cartomancias para despertar sentimentos de odio ou amor, inculcar cura de 
molestias curaveis ou incuraveis, emfim, para fascinar e subjugar a credulidade 
publica: 
Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$000. 
 § 1º Si por influencia, ou em consequencia de qualquer destes meios, resultar ao 
paciente privação, ou alteração temporaria ou permanente, das faculdades 
psychicas: 
Penas - de prisão cellular por um a seis annos e multa de 200$ a 500$000. 
 § 2º Em igual pena, e mais na de privação do exercicio da profissão por tempo 
igual ao da condemnação, incorrerá o medico que directamente praticar qualquer 
dos actos acima referidos, ou assumir a responsabilidade delles. 
 

A criminalização da prática religiosa dos cultos afro encontra-se expressa aí, mesmo 

quando o Estado já possuía em Constituição a qualidade de “laico”, o que chama-se de 

espiritismo na lei que acabamos de citar, não é somente o que entendemos hoje por 

espiritismo, e sim as variadas religiões que não eram as religiões Cristãs, consideradas a 

época responsáveis pelo “curandeirismo” e pela prática de “adivinhação” ou ainda de 

“feitiçaria”.  

Outro caso emblemático, este mais recente, deu origem a matéria intitulada 

“Terreiro de candomblé com mais de 50 anos é destruído no Rio de Janeiro”.  O local foi 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1938
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invadido por traficantes, intitulados os “bandidos de Jesus”, que obrigaram a mãe de santo 

a destruir todos os objetos que representassem orixás, sob pena de ter seu terreiro 

queimado pelos mesmos341. Fruto não só do extremismo religioso, que muitas vezes 

interpreta essa religião como “demoníaca”, o que nos chamou atenção foi a ausência de 

proteção do Estado. As ameaças advindas deste grupo já circulavam bem antes de o fato 

ocorrer, através das redes sociais. 

Mesmo após a repercussão do caso, houve uma onda de crimes com estas mesmas 

características. Ameaças a invasão de terreiros, e em muitos casos sua destruição. 

Concluímos então, que não somente o racismo religioso leva a uma ação desta, mas 

também a certeza da impunidade dos crimes, fruto desta “ausência”. 

Sendo assim, através destes dois exemplos, buscamos demostrar a interferência do 

Estado, que deveria reger o espaço público para o bem estar comum, no espaço privado, 

ou a falta de sua interferência, no segundo exemplo citado, como duas faces de uma 

mesma moeda: o descaso com as religiões de matriz afro-brasileira, bem como a própria 

pratica do racismo religioso. Ao invés de se combater, a prática é reforçada por todos os 

lados. 

 

CONCLUSÃO 

Buscamos, por meio da discussão levantada neste trabalho, tanto através dos 

conceitos explicitados, tanto através dos casos mencionados, ressaltar principalmente a 

importância que este debate possui nos dias atuais. A repressão as religiões de matriz afro-

brasileiras, ora por parte do próprio Estado, ora tendo o mesmo como sendo conivente, 

como no caso das invasões aos terreiros, a falta de uma legislação específica que puna 

estes casos, podemos ver como as imbricações entre o espaço público e o espaço privado 

estão colocadas. 

O público e o privado são categorias fluidas, que neste caso específico se misturam. 

Estas categorias possuem relevância em nossa análise, à medida que no entendimento 

geral, enquanto a religião está para o âmbito privado, o Estado está para o âmbito público. 

                                                      
341

 Ver anexo III. 
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Vemos a inverdade desta afirmação nos exemplos que citamos: o Estado interfere na vida 

privada, assim como a religião pode interferir no espaço público. 

Sendo assim, um de nossos objetivos foi expor de que forma estas categorias se 

relacionam, e de modo especial, atentar para a importância da defesa do conceito de 

racismo religioso, presente no que expomos aqui, bem como apontar a insuficiência dos 

termos de discriminação e intolerância, que embora nos ajudem a pensar, não são precisos 

o suficiente para que seja realizada uma análise adequada. 

 

“Apontando para a insuficiência da categoria da intolerância religiosa para 
compreender o que acontece no contexto de violência aos territórios e pessoas 
que se vinculam aos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas, 
tendo como hipótese de que tanto o caráter de resistência desses povos como a 
problemática do racismo são fundamentais para compreender os atuais ataques 
sobre os quais nos referimos.” (NASCIMENTO, 2017, p. 52) 

 

O ataque as religiões de matriz africana têm origem, não apenas num preconceito 

religioso, mas é fundado através de uma perspectiva racializada e racista, onde a forma de 

viver, as experiências africanas são tidas como algo negativo. Estas religiões, da forma 

como entendemos aqui, são mais que meramente uma religiosidade, mas um modo de 

vida e de existência, de pensar e se colocar no mundo. “Combater uma religião, não raro 

implica combater um eixo da constituição da identidade de alguém, um grupo, um povo. ” 

(NASCIMENTO, 2017) 

Para fins de conclusão, expomos a citação de Nascimento, que resume 

precisamente o argumento que buscamos construir neste breve trabalho: 

 

“No Brasil, os gestos violentos contra as “religiões” de matrizes africanas se 
configuram em meio a uma dupla marca negativa: a) a exotização e demonização, 
por serem crenças não-cristãs ou não ligadas à cultura que a Europa – e suas 
projeções no “mundo desenvolvido” – adotou para si (e isso incluiria, inclusive, 
uma convivência menos atritante com religiões judaicas ou islâmicas, por 
exemplo); b) o racismo, por serem estas “religiões” constituídas por pessoas 
negras e formadas por elementos africanos e indígenas. Ambas as dimensões 
estão interligadas, de modo que, na maioria dos casos, a própria exotização e 
demonização é um produto do racismo.” (NASCIMENTO, 2017, p. 53) 
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Anexo I

 

 

Fonte: Museu da Polícia Civil RJ 
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Anexo II
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Fonte: Museu da Polícia Civil RJ 

 

Anexo III 



784 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

Fonte: Revista Fórum 
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ECONOMIA, RELIGIÃO E POLÍTICA NO BRASIL DA REDEMOCRATIZAÇÃO: UMA DISCUSSÃO 
PANORÂMICA SOBRE A EXPERIÊNCIA NEOPENTECOSTAL 

 
Moacir Carvalho342 

                                                                 
Resumo 
Exploram-se relações entre religião, política e economia concentrando-se na expansão neopentecostal no 
Brasil da redemocratização. Aposta-se que a participação política dependeria aqui de mutações na 
autoimagem desses segmentos religiosos populares tradicionalmente marginais.  
 
Palavras-chave: Economia; Cultura; Política; Redemocratização; Religião. 

 

Pretende-se aqui explorar o processo de aproximação entre evangélicos e política 

no Brasil a partir do período da redemocratização brasileira. Assim, processo de múltiplas 

determinações, leva-me a interrogar, inicialmente: como foi possível que os evangélicos 

pentecostais que, até os anos da ditadura se mostravam em grande parte desconfiados da 

política, passassem cada vez mais a se interessar por política? Como foi possível vencer seu 

enquistamento, e quais as consequências disso para a religião e a política?  

Processo de redefinição do padrão dominante de codependências desses agentes 

religiosos no desenvolvimento de suas trajetórias durante a redemocratização do país, 

pediria análise histórica mínima que combine processos estruturais e de conjuntura. 

Todavia, ao invés de me focar em questões mais típicas da Ciência Política, como a 

discussão sobre partidos e eleições por exemplo, tento explorar caminhos mais 

aproximados à própria análise religiosa entendida como realidade cultural e socio-

historicamente inscrita. Assim, que os aspectos políticos tipicamente reivindicados por tais 

segmentos se ligariam às mutações em padrões de sociabilidade relacionados à 

centralidade crescente que práticas e valores consumeristas passariam a ter também entre 

os econômica e politicamente subalternos.  

Começo essa breve explanação lembrando o que ninguém consegue esquecer, ou 

seja, que estamos vivendo as consequências daquela que foi a eleição mais religiosa e mais 

terrivelmente evangélica de nossa história.  

 

                                                      

342 Moacir Carvalho é doutor em Sociologia Pela Universidade de Brasília, UnB, e atualmente bolsista em 
estágio pós doutoral pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) 
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Religiao  Votos Bolsonaro  Votos Haddad               Diferenca 

Catolica  29.795.232   29.630.786   164.446 

Evangélica  21.595.284   10.042.504   11.552.780 

Afro-brasileiras  312.975   755.887   - 442.912 

Espirita   1.721.363   1.457.783   263.580 

Outra religiao  709.410   345.549   363.862 

Sem religiao  3.286.239   4.157.381   - 871.142 

Ateu/agnostico  375.570   691.097   - 315.527 

Total de votos 57.796.074   47.080.987   10.715.087                  

 

Esse quadro explicita o quanto o alinhamento entre votos evangélicos e direita e 

conservadorismo político foram decisivos nessa eleição. Pois, se somamos apenas todos os 

votos dos segmentos não evangélicos, Bolsonaro perderia a eleição com 36.200.790 votos 

contra 37.038.483 de Haddad. Todavia, não se pode esquecer, nem todo evangélico é de 

direita, bem como nem toda direita é evangélica. De toda sorte, tal aproximação tem 

predominado no Brasil atual, de maneira a que vozes dissonantes no espectro evangélico 

tenham sido sufocadas pela maré conservadora. Ao mesmo tempo, se há muitos trabalhos 

conjunturais tentando aproximar conservadorismo e evangélicos, já não é tão comum se 

encontrar abordagens com pretensões mais estruturais sobre o tema. Será esse o objetivo 

desse texto que, não desconsiderando a importância de trabalhos mais acontecimentais ou 

conjunturais, pretende contribuir complementando-os com uma análise de maior duração.  

De fato os evangélicos, sobretudo em sua versão neopentecostal, são o segmento 

religioso que mais cresce no país. Segundo projeções do Pew Research Center, já não 

teremos maioria católica a partir dos 2030-2040. Mais ainda, tal movimento tem se afinado 

com o que vem acontecendo em toda América Latina, com intensificação a partir de 2010, 

mas em um movimento muito mais velho, sendo El Salvador, Honduras, Nicarágua, 

Panamá os mais pentecostais do continente. Podemos destacar na AL:  

 
a criação de um partido político próprio na Venezuela, em 1978 (Organización Renovadora Auténtica); a 
interferência na eleição do primeiro mandato de Alberto  Fujimori, no Peru, em  1990; a eleição de Jorge 
Serrano Dias, membro da Igreja  Pentecostal El Shaddai (Deus Onipotente), como presidente da Guatemala; a 
criação de um partido político “evangélico” na Argentina. (entre outros) 
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Mais ainda: os casos da eleição de Lopez Obrador no México, que dependeu de uma 

coalizão com um partido de direita, e o caso na Colômbia em que o plebiscito nacional por 

um acordo de paz entre governo e FARCs, foi derrotado, possivelmente, por conta dos 

votos contrários dos evangélicos. Ou seja, acontecimentos como os mais recentes da 

Bolívia e, mesmo o crescimento evangélico em Cuba possuem histórico consistente. 

Lembremos o caso da Bolívia: Luís Fernando Camacho invadiu o Palácio do Governo da 

Bolívia e, com apoio de policiais, componentes do exército e milicianos depôs Evo Morales. 

E, cena que ficou famosa, deposita uma Bíblia no interior do palácio, fotografa e divulga o 

ato. Em seguida a Senadora Jeanine Añez se autodeclara presidente e discursa dizendo: 

“Deus permitiu que a Bíblia adentrasse no Palácio. Que ele nos abençoe!”. Fazia isso 

exibindo o livro sagrado aos gritos de glória a Deus! Nada diferente das cenas do 

Impeachement de Dilma Roussef, protagonizado pelo também evangélico deputado 

Eduardo cunha,  quando os parlamentares reivindicaram Deus e suas famílias para justificar 

o apoio ao ato. Anunciava-se ali a deposição do Estado como garantidor de proteções 

mínimas em proveito da religião e da família como espaços fundantes na constituição dos 

destinos pessoais e nacionais. 

 Fato é que a bancada evangélica se consolidou, criando-se a Frente 

Parlamentar Evangélica (FPE) em 2003343. O primeiro movimento mais marcante dos 

evangélicos em direção ao legislativo se deu em 1986, no final da ditadura. Nesse ano 

foram eleitos 32 deputados declaradamente evangélicos. Na legislatura de 2014, de acordo 

com Magali Cunha, estariam representadas quinze denominações evangélicas na câmara, 

sendo que 11 delas são pentecostais. Além disso, até meados desta legislatura, o 

Presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha declarava-se evangélico – apesar de que 

sua adesão religiosa seja questionada por figuras como o Pastor Caio Fábio. Seja como for, 

este liderava então 75 evangélicos, o que correspondia à 14,6% - o que configuraria uma 

sub-representação diante dos mais de 22% a que estes corresponderiam na população 

como um todo, segundo dados do censo de 2010 do IBGE – do total de 513 deputados 

                                                      
343 

A Frente Parlamentar da Família e Apoio a Vida é enorme. São 202 deputados, com 162 atualmente em 
exercício. A Frente também é composta por 26 senadores. Não são maioria, nem votam em bloco em 
qualquer situação, mas tem mostrado certa unidade sobretudo em questões relativas ao aborto, união 
homoafetiva, liberação do uso de drogas e questões morais em geral. 
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federais no congresso brasileiro. Desde 2010 os evangélicos passaram de 42,3 milhões de 

pessoas, 22,2% da população. Em 1980 eles representavam apenas 6,6% e em 1991, 9,6%. 

Crescimento vertiginoso de fato! 

Entretanto, até o ano de 2010 os parlamentares dessa frente não seriam 

propriamente tachados de conservadores, ou melhor, para a maioria dos observadores 

esse não seria considerado um tópico particularmente relevante e, principalmente, 

preocupante. Seus projetos geralmente se referiam a criação de feriados concorrentes aos 

católicos, e “Praças da Bíblia” e reivindicações timidamente corporativistas, como a busca 

de benefícios aos templos. Todavia, a partir de 2011 e, principalmente 2013, um 

conservadorismo marcaria a atuação da bancada, que passa a falar mais explicitamente a 

gramática da biopolítica e da família. Diante da retomada do seu volume numérico após o 

recuo da legislatura de 2007, do desgaste sofrido pela gestão Dilma Roussef durante as 

Jornadas de Junho, e da ascendência do pastor Marcos Feliciano na Comissão de Direitos 

Humanos no que afinava-se a oposição crescente de Eduardo Cunha ao PT, nesse mesmo 

ano de 2013 os evangélicos parecem ter percebido uma possibilidade política mais 

ambiciosa, buscando e tornarem-se protagonistas do jogo político. A partir daí sua 

influência não parou de crescer, embora seu aumento numérico tenha sido discreto, 

passando de 14% do total das cadeiras na legislatura anterior, para pouco mais de 16% na 

Câmara Federal na atual legislatura. Crescimento menos vertiginoso que os anteriores, mas 

importante, principalmente se se considera não apenas as vitórias que vêm encampando 

contra os movimentos mais progressistas, mas também, o excelente desempenho no 

Senado que, de três integrantes, passa agora à sete – além de uma parente, mas ainda 

pouquíssimo investigada, penetração no judiciário.  

Tornam-se, assim, um grupo especialmente forte para o próximo governo – tendo 

sido inclusive levantada a possibilidade recente de criação de um Ministério da Família a 

ser dado ao pastor Magno Malta na gestão Bolsonaro que se aproxima. Como indicado, 

desde 2011 uma pauta fundada na moralidade cristã se contrapunha crescentemente ao 

ativismo dos movimentos de homossexuais e feministas, principalmente. Ao tempo em que 

se ia fornecendo publicamente uma falsa homogeneidade dos evangélicos, sintetizada em 

tais pautas, práticas e alianças típicas de determinados segmentos do neopentecostalismo.  

Entretanto, quando observamos toda essa força política, ousadia pública e 

exuberância numérica, além de toda performance midiático-espetacular dos pentecostais 
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de hoje, dificilmente conseguimos relacioná-los ao que foi a realidade dos seus ancestrais 

no Brasil. Os primeiros pentecostais do início do século XX aqui vieram favorecendo-se do 

histórico de vindas anteriores de protestantes não pentecostalizados já ao longo do século 

XIX, além da vantagem dos primeiros anos de liberdade religiosa pós constituição de 1891. 

Melhor ainda, sequer se pode comparar a situação atual com a realidade política do campo 

evangélico nos anos 1980, quando estavam duplamente acanhados pela dificuldade do 

espectro conservador conseguir se impor abertamente na transição democrática. Tornara-

se vergonhoso e, indizível, ao final da ditadura, ser conservador mas, principalmente, ser 

de direita. 

Paradoxo das consequências, a politização neopentecostal, e mesmo o 

neopentecostalismo como proposta religiosa alternativa se daria na esteira dos 

desdobramentos democratizantes e relativamente progressistas da constituição liberal de 

1988. Assim, a politização que hoje observamos contrastaria com o comportamento 

político anterior do segmento, enquanto praticantes de religiosidade que durante a maior 

parte do século XX havia sido minoritária diante de um quase monopólio católico, Nesse 

contexto, sob o ponto de vista político os pentecostais passariam desapercebidos. Mais 

ainda, na maior parte do século XX apresentaram comportamento de rejeição ao mundo 

marcado por componente messiânico-escatológica, ainda que raramente desembocando 

em surtos proféticos radicais liderados por figuras carismáticas.  

Os mais jovens aqui presentes talvez já não consigam entender. Mas, as típicas 

mulheres de cabelos nos quadris e saiões, os homens de paletós puídos e velhas bíblias na 

mão, em geral desconfiados e isolados do mundo, todos aguardando a vinda do salvador e 

o providencial arrebatamento das almas deste, para o outro mundo, eram os tipos 

característicos da imagem que formávamos dos praticantes desses grupos. Eram os 

mesmos que pregavam com megafones, pequenas caixas de som ou apenas com a própria 

garganta em locais de intenso trânsito humano, e que pichavam as paredes urbanas com as 

frases: “Ele está voltando!” Os chamados “crentes”.                                                                                             

Esse padrão guardava relações estreitas com o tipo de sensibilidade desses 

segmentos religiosos diante da política e do Estado, levando-os em geral a uma atitude de 

submissão mais conservadora às autoridades seculares da situação. Pois, para estes, esse 

mundo das escaramuças políticas parecia absolutamente desinteressante diante da 

sacralidade superior de uma vida noutro mundo. Ou seja, o baixo interesse pela política 
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apresentado por tais grupos nas décadas anteriores não pode ser desligado de uma 

complexa integração entre posicionamento social e estrutura simbólica em que a 

expectativa do retorno de Cristo era uma constante diante de um mundo humano cheio de 

sofrimento e humilhação. Nada de discurso identitário ou sociologização da exploração 

através de uma localização como operário.  

Ou seja, desenhava-se nessa atitude de rejeição ao mundo possibilidades de 

inserção neste mesmo mundo bastante distintas, e talvez mesmo opostas ao que seria 

construído mediante a Teologia da Libertação. Se levarmos isso a sério, um outro tipo de 

compreensão se abre, havendo pouco ou nenhum reconhecimento desta vida como 

espaço legítimo à participação de “crentes”. Mas se assim o foi, caberia a pergunta: como 

um grupo que manteve tais características, ou em alguns casos até mesmo às aprofundou 

durante o período da ditadura militar, teria mudado de rota aparentemente de forma tão 

radical nos anos posteriores, principalmente a partir das eleições de 1989-1990? Pois, nos 

anos 1970 e mesmo 1980 ainda se dizia: “Crente não se mete em política!”; ou mesmo: 

“Política é coisa do Diabo!”. Como se com isso se pretendesse confinar a Religião à esfera 

privada.  

Penso que uma das chaves para tal articulação está justamente nesse sentido de 

rejeição de “tudo que está aí”, quando ele consegue se conectar à percepção de que Jesus 

não voltará tão brevemente. Isso imporia uma pressão por alterações nas teodicéias em 

direção a um ascetismo intramundano não disponível às gerações anteriores dentre os 

subalternos. Sem isso, não se explica, por exemplo, o significado das palavras de Edir 

Macedo para Jair Bolsonaro ainda em setembro, mas já o chamando de presidente. Num 

culto em que Bolsonaro comparece, este é considerado por Macedo como uma espécie de 

escolha de Deus, à despeito de todas as limitações e fraquezas do candidato.  

Com isso, paradoxalmente entre os anos 1960-1980 o pentecostalismo poderia ser 

percebido, ao mesmo tempo: como invasor ou patógeno que não portaria nada de 

autenticamente brasileiro e, portanto, não poderia ser ou ter cultura; mas também, como 

tipo de religiosidade que a partir da segunda metade do século XX mais atrairia brasileiros, 

sendo considerada pelos pesquisadores resposta mais eficaz aos processos de urbanização, 

modernização, consumerismo, pobreza, sociedade de classes, migração etc. Ou seja, não 

cabendo nos discursos identitários culturalizantes, eram uma espécie de adaptação e 

despedida realizada pelos segmentos populares, mas também, algo que demandaria uma 
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dupla adaptação e despedida dos intelectuais em relação a certas imagens 

homogeneizantes do “povo” e do popular brasileiro dominantes em nossas áreas de 

pesquisa.  

Tal adaptação e despedida se assemelhando a um aceno forte às performances 

consumeristas, bem como uma articulação entre dignidade e práticas de consumo que, 

duplamente, falava algo sobre o novo perfil do praticante religioso, mas também, da 

própria maneira como tais ofertadores religiosos se viam diante do campo espiritual. Pois, 

cada vez mais, tornar-se um consumidor bem sucedido corresponderia não só a um ideal 

de cidadão bem sucedido, como também, uma pessoa interessante aos olhos dos 

semelhantes e um abençoado diante de Deus. Essa seria a conexão que faltava par se 

explorar o desenvolvimento de uma forma política que paradoxalmente se funda em uma 

rejeição da política. Pois trata-se aqui de entender o campo político como realização da 

vontade de Deus, da exaltação do improvável, daquele que foi derrotado e se levantou, 

daquele que tendo de viver dos próprios esforços, nunca dominou, como o faz o político 

profissional, os meandros e vocabulário dessa política. E que, portanto, é alguém honesto e 

capaz de agir moral e espontaneamente. Ou seja, a política precisaria de mais não-

políticos, e eles estão nas igrejas, os melhores homens. Conforme pesquisa realizada pelo 

Instituto Datafolha e divulgada em finais de 2016, tal percepção se confirma. Mais que isso, 

tais alinhamentos vem acompanhados de uma maior frequência média aos cultos por parte 

dos evangélicos, maiores contribuições econômicas e maior alinhamento às prescrições 

morais e relativas a costumes nas igrejas, embora essas componentes sejam menos 

contrastantes.   

Sendo assim, ao menos três fatores precisariam ser considerados como que 

atuando em simultâneo, já antes da constituição de 1988, para se pensar o sentido da 

aproximação entre pentecostais e política a partir dos anos 1986. Em primeiro lugar, a 

“popularização” de determinadas práticas populares associadas ao legado afro-brasileiro 

então tornadas cultura teria atuado negativamente nesse jogo de espelhos. Processo que 

incrementado publicamente entre os anos 1950-1980 no Brasil tenderia a, num primeiro 

momento: de um lado, isolar os pentecostais ao se aprofundar a oposição destes diante de 

um mundo público para o qual certos fazeres populares adquiriam fiabilidade e poder de 

circulação enquanto cultura, com intelectuais e mediadores em geral se interessando cada 

vez mais pelas religiosidades afro-brasileiras. Todavia, em segundo lugar, nesse mesmo 
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período a pressão mercantil de demanda pelos serviços espirituais foi caracterizada pela 

emersão de consumidores que não se enquadravam nem no catolicismo, nem nas 

narrativas identitárias afro-brasileiras. Ou seja, demanda que crescia por fora do controle 

católico, do Estado, da “cultura” nacional oficial – fosse popular ou erudita –, ou da política, 

parecendo favorecer a expansão neopentecostal. Inclusive, com o que se colocavam em 

linha de colisão também com algumas denominações evangélicas.  

Conjunto de polarizações que, a partir de então tenderiam a se radicalizar no campo 

religioso, com os novos pentecostais fornecendo perspectivas de realidade que podiam 

funcionar diferencialmente no mercado. Assim é que Teologia da Prosperidade e Guerra 

Espiritual combinavam-se na busca por autorrealização material e conquista da felicidade 

do cristão nesse mundo – aspiração liberal do self made man cristão, mas com forte 

componente familiar –, e a luta contra os poderes demoníacos que atrapalhariam a vida do 

cristão também nesse mundo – simplificadamente, uma combinação entre guerra de 

feitiço e dualismo cristão a que aludi mais acima. Combate aos atrasos de vida e maldades, 

ignorância, macumbas e fleumas!  

Enfim, concepções que em vias de serem abandonadas pelo Catolicismo retomavam 

fôlego no rescaldo da velha batalha civilizatória que havia sido movida pelo estado e jornais 

na perseguição aos cultos afro-brasileiros, mas agora a partir de segmentos tão ou mais 

periféricos que os próprios praticantes dos cultos afro-brasileiros. Em linguagem 

tipicamente religiosa, tais pentecostais articulavam valores civilizacionais dominantes 

ligados à padrões de autoregulação da vida, sobretudo o consumo de drogas e bebidas e 

sexualidade, mas sobretudo, padrões de consumo.   

Dito isto, em terceiro lugar deu-se entre os anos 1970-1990 não tanto uma 

inovação radical no campo evangélico em termos de conteúdos, valores e promessas, mas 

muito mais uma articulação entre religião e mutação da percepção dos segmentos mais 

pauperizados em relação à imagem de si. Articulação que propiciaria a estes trazerem sua 

própria linguagem e aspirações para a cena pública e, mais ainda, para a política. Ou seja, 

mutação seria melhor entendida se colocada no interior da discussão sobre legitimidade, 

pois diz respeito à modificação simultânea na auto-imagem e padrões de regulação 

espiritual dos praticantes entre si; algo que dizia respeito a um problema central às 

possibilidades, entre os setores populares, de não só se apropriarem de sua própria 

espiritualidade em seus termos, mas também, das possibilidades de se falar abertamente, 



794 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

pensando-se aí o fornecedor de serviços espirituais, do se assumir uma determinada 

atividade simbólica – ou seja, não produtiva – em meio legítimo de vida, ou melhor, de 

enriquecimento.                                                                                                                            

Portanto, quando pensamos o que foi essa aproximação entre evangélicos e política 

precisamos considerar certa capacidade para se fornecer alternativas ao Catolicismo e afro-

brasileiras que trouxessem componentes de expressividade públicas em meios massivos e 

formas espetaculares, mas que articulassem publicamente compromissos religiosos com as 

vidas e padecimentos pessoais, contribuindo para a constituição das estimas a partir do 

reconhecimento de demandas concretamente vividas e contadas nos testemunhos. O 

“Pare de Sofrer!” da Universal era aqui uma forma de superação alternativa em relação às 

narrativas de sofrimento e humilhação que investiam na solução para as injustiças do 

mundo num além. Diferentemente dessas, o “Pare de Sofrer” estaria dizendo a Deus: “Eu 

exijo a felicidade!”. Ao que Deus replicaria: “Só se for agora!”.   

Tal injunção entre as experiências de sofrimento cotidiano e as formas de 

vocalização de tais experiências em meios públicos e que tinha sua base no velho 

“Testemunho”, mas que agora tornava-se também visível em meios massivos como a 

televisão, jornal ou rádio, me parece ter sido culturalmente decisiva, quanto mais se 

rotinizava enquanto forma “correta” de se pregar a palavra. Se por um lado promovia um 

canal expressivo importantíssimo para o praticante, por outro, fornecia um contexto 

público capaz de vocalizar aspirações de uma coletividade, mas através da possibilidade 

concreta de expressão de cada um. Assim, acredito que se pode falar de uma ampliação 

das possibilidades de reconhecimento desses grupos e indivíduos.   

Dessa forma, quando adveio a redemocratização, com toda a roupagem republicana 

a respeito da participação popular contra a ditadura, muitos desses processos já em 

andamento teriam fornecido as condições para que determinadas demandas privadas 

pudessem ser canalizadas para dentro das igrejas. E, ao tempo, se a política continuava a 

ter certa aparência de perigo, ela tornava-se desafio aos cristãos, com tais segmentos se 

integrando-se abertamente aos processos de modernização em curso, apropriando-se 

publicamente da própria condição, biografias, dilemas e valores que considerassem 

prioritários. Ou seja, que o cristão enquanto ideal do homem fraco e comum, bem 

amparado na cosmologia cristã, se torna forte e capaz de enfrentar os desafios de uma 

política corrompida. Todavia, penso que sem um processo de regulação entre indivíduo e 
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sociedade em que se alterava a conformação das estimas dos praticantes, teria sido 

impossível que se enfraquecesse a rejeição destes à política e ao político, rejeição 

profundamente marcada por leituras arraigadamente patrimonialistas e autoritárias do 

político, da política e do Estado, tidos como inimigos do “povo”, ou negócio em geral 

escuso feito para os outros, os que estão no mundo.  

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Campos (2010), Fonseca (2004) Machado (2013) e 

 

Se meu argumento estiver certo, é preciso então se considerar que a entrada 

espetacular dos evangélicos na política não foi evento conspiratório precisamente 

premeditado. Ainda que se tenha favorecido da capacidade de organização e redes de 

relações das igrejas, não foi acontecimento com um centro bem definido. De fato, tal 

entrada respondia muito mais a demandas defensivas que, nos anos 1980, eram marcadas 

pelo temor ao Catolicismo344 e aos perigosos avanços dos valores do século, diante de um 

                                                      

344
 “Não se pode deixar de comentar também os esforços do Vaticano no sentido de negociar com o Estado 

uma concordata que lhe garantisse formas diferenciadas de intervenção na sociedade brasileira. A assinatura 
do acordo bilateral entre a República Federativa Brasileira e a Santa Sé, e sua posterior aprovação no 
Congresso Nacional, em 2009 viria, uma vez mais, expressar o tratamento preferencial do Estado em relação 
à Igreja Católica, uma vez que entre outras coisas, implicava na concessão de subvenção a essa instituição 
desconsiderando as demais agremiações religiosas. Esse acordo gerou um intenso debate na sociedade e 
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profundo senso de isolamento e não integração que então começavam a ser questionados 

de dentro, pelas novas gerações. Afirma Luís Gustavo Teixeira da Silva:   

 

Este temor foi decisivo para as alianças confeccionadas no interior deste 
segmento religioso nas eleições de 1989 e de 1994. Por exemplo, para fazer 
oposição ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República 
(entre outros fatores), as lideranças políticas e/ou religiosa apoiaram a Collor em 
1989 e a Fernando Henrique Cardoso em 1994. Parlamentares vinculados às 
denominações, pastores e bispos orientavam seus fiéis a evitar candidatos 
extremistas para o executivo federal, para os cargos legislativos (regionais e 
federais) e executivos estaduais na eleição de 1994. (SILVA, 2015, p. 103) 

 

Entretanto, com o tempo, a ideia de que não só a política poderia ser útil 

instrumento e o Estado fonte de recurso, e que sociedade e política poderiam se tornar 

melhores se na política participasse gente de Deus, foi ganhando cada vez mais 

consistência. Apostava-se que o povo de Deus, dotado de moralidade superior pelo temor 

ao Todo Poderoso e praticante de vida reta, poderia ser melhor refreado em suas 

disposições autointeressadas em contextos democráticos. Talvez mesmo a pauta mais 

importante entre os evangélicos até os eventos da Máfia dos Sanguessugas/ ambulâncias 

(2006) e o Mensalão (2005-2006), em que estaria envolvido o pastor Magno Malta, um dos 

braços direitos de Jair Bolsonaro nessa eleição, tenha sido a luta contra a corrupção. Por 

um lado, parece que a ruptura com essas esperanças se relacionaria com a disseminação 

crescente de versões cristãs marcadas pela positivação da relação entre humanos e o 

dinheiro. Por outro, esses escândalos impactariam pra baixo as candidaturas dos 

evangélicos em 2006, sendo que em 2010 o combate ao PNDH substituiria a pauta moral 

do combate à corrupção. Então, a participação evangélica tenderia a se dividir entre pautas 

corporativas - principalmente a Universal – e reativas ligadas à biopolítica. 

Enfim, durante a redemocratização os evangélicos conseguiriam trazer para a 

política componentes publicamente valorizadas, e que só poderiam ser vocalizadas 

                                                                                                                                                                   

recebeu fortes críticas tanto dos movimentos sociais quanto dos grupos religiosos espíritas, afro-brasileiros e, 
em especial, dos evangélicos, que se sentiram bastante incomodados com a reiteração do tratamento 
discriminatório. Nesse sentido, em 08 de julho de 2009, o deputado federal George Hilton (PP/MG), pastor da 
Igreja Universal do Reino de Deus9 (IURD), apresentou o projeto de Lei 5598/2009 na Câmara Federal, 
introduzindo pequenas alterações no texto e estendendo o acordo aos demais grupos religiosos. Resultado 
de uma grande mobilização política dos parlamentares evangélicos, a chamada Lei Geral das Religiões foi 
aprovada no mesmo ano na Câmara” (MACHADO, 2012, p. 8) 
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mediante alteração da imagem de si formulada por esses grupos. Algo que, de início, 

poderia funcionar como um mecanismo de maior cobrança diante do “homem ou mulher 

de Deus”, mas que também poderia descambar para uma autoimagem de onipotência dos 

candidatos vitoriosos que, dentro do sistema eleitoral brasileiro mais focado no candidato 

que no partido, poderiam vir a se perceber como ungidos de Deus que não deviam 

satisfações à ninguém, só a Ele.  

Diante de uma orientação afinadamente reativa que vem dominando a atuação 

dessa bancada, cresceria a tensão característica das lutas em que polarizariam, 

tipicamente, movimentos progressistas, e participação religiosa em questões tidas como de 

liberdade individual, como as pautas da biopolítica (O “Kit Gay”, a “Cura Gay”, e a “União 

Homoafetiva”), reprodução (o aborto e a famigerada “Bolsa Estupro”), o uso de drogas e, 

com isso, entrechocando-se diretamente religiosos e grupos mais à esquerda 

comprometidos com as bandeiras aglutinadoras de minorias identitárias em geral 

aproximadas à defesa dos Direitos Humanos e variavelmente comprometidas com as 

pautas mais nitidamente distributivas e trabalhistas de inspiração marxista.  

Nesse sentido, o Estado vem se configurando como espaço de instabilidade em que 

se dão duras lutas de posição visando o controle sobre a repartição dos recursos materiais 

e simbólicos entre grupos rivais que se entrechocariam de forma emocionalmente 

carregada e mesmo ameaçadora do próprio tecido social. Lutas sempre dependentes das 

capacidades diferenciais dos agentes individuais e articulações coletivas para imporem suas 

preferências e interesses, e barrar os dos adversários. Inclusive, fazendo-se notar uma 

complexa e relativamente nova articulação entre o campo jurídico e as pautas políticas 

comprometidas com as políticas econômicas de teor liberalizante. Sendo preocupante, em 

particular, as expressões intimidadoras, o partidarismo das polícias, dos militares e da 

justiça, e um senso de fragmentação das lealdades crescente no país, com reivindicações 

mais ou menos explícitas de perseguição dos adversários derrotados, minorias, e recuo dos 

direitos adquiridos e garantias civis e constitucionais. Nesse espectro, o Estado parece 

carregar aqui o ônus de um reiterado dilema entre democracia e liberalismo, uma vez que, 

tanto para conservadores quanto para progressistas, tal Estado vem se mostrando 

duplamente instância repressiva e condição, sempre imperfeita, à vocalização universalista 

de aspirações e sofrimentos cotidianos dos agentes em conflito. Ou seja, cria-se aqui um 

problema sério a respeito das possibilidades de construção das mediações entre 
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representantes, objetos das representações e representados, observando-se, igualmente, a 

emersão de discursividades distópicas e apocalípticas a respeito das promessas de futuro. 

Assim, assistiu-se nessa eleição à produção de difamações constantes, notícias falsas, e o 

recurso a estratégias inéditas, tanto no que tange aos meios, quanto às mensagens e 

mediadores numa luta simbólica ambígua por um ganho de poder desencantado em 

relação à validade pública do poder a ser conquistado enquanto capaz de favorecer o 

alcance da boa vida pelos indivíduos. 

Foi nesse contexto turbulento que se fortaleceu a representatividade da chamada 

Bancada Evangélica, bem como, ampliaram-se as pressões e possibilidades de afinamento 

e alianças estratégicas aparentemente paradoxais com bancadas como a da bala, por 

exemplo. Esta, seria adversária “natural” dos grupos comprometidos com a luta pela 

defesa dos direitos humanos, ainda que ambas, Bíblia e Bala, trabalhem em registros 

ideológicos um tanto distintos. Assim, a Bancada da Bíblia representando a partir de agora 

cerca de 16% do total de 513 Deputados, estaria atualmente dispersa em 19 partidos – 

pulverização partidária tipicamente brasileira, já que na Ásia e Europa é mais comum a 

criação de partidos religiosos –, com destaque para PRB e PSC e PP no Legislativo Federal. 

Todavia, sendo capaz de se articular enquanto bancada a depender da conjuntura e jogo de 

forças particular em curso. Tendo sido o antipetismo um motor poderoso, mas que deverá 

se enfraquecer nesse novo governo do PSL, de base muito mais fragmentada que os 

governos petistas. Assim, ficamos aguardando como os evangélicos irão interagir diante da 

nova conjuntura a qual terá o PT retornando à condição de oposição, e não mais governo. 

Sobretudo, qual será o papel dos evangélicos nesse novo contexto, mas contexto 

identicamente polarizado entre duas forças ideológicas, entre esquerda e direita então 

cada vez mais opositivas; como eles vão jogar naqueles campos que se mostrariam os mais 

propícios a unificar a pulverização partidária dos evangélicos brasileiros nos últimos anos: 

as questões de biopolítica e, junto a elas, a intervenção na escola? 

Todavia, mesmo nesse campo haviam divergências não só entre representantes e 

representados, como também entre as diversas tendências no campo evangélico. O que, 

como acima indicado, não impediu que, mediante uma simplificação imensa, se 

pretendesse que tal oposição bipolar entre evangélicos e progressistas expressasse 

adequadamente a complexidade das antinomias e lutas sociais e espirituais nacionais. 

Entretanto, se por um lado tais oposições, da forma como são predominantemente 
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representadas, parecem ter vigência entre amplos setores cristãos ou não, elas não 

expressariam adequadamente a complexidade do que são os evangélicos e seus 

detratores, muitas vezes aproximados por uma série de pautas por princípio afinadas, 

como a dos Direitos Humanos, por exemplo (JOAS). Assim, a naturalização de tais 

polarizações, além de não serem de forma nenhuma suficientes para se dar conta da 

complexidade em vista, também prestariam imenso desserviço aos movimentos 

progressistas, ao bloquearem as possibilidades de aproximação entre esquerda política e 

cristianismo. Principalmente, quando tais oposições vão se desenhando em contínuo 

enquadramento simbólico de matiz conservadora, a partir da indisfarçada, é verdade, 

composição da Bancada Evangélica com os interesses das bancadas das armas e a do 

agronegócio, conformando a Chamada BBB – Bala, Boi e Bíblia. Com isso, visões mais 

alarmistas têm sugerido haver uma ligação automática entre eleitores evangélicos e seus 

representantes em geral de direita, bem como uma certa noção, como indico acima, 

equivocadamente homogênea dos evangélicos. Ou pior: com os eleitores se submetendo 

cegamente ao que as cúpulas político-religiosas decidissem. Síntese perfeita entre rebanho 

religioso e curral eleitoral. Seguindo Silva, ao contrário,  

 

Procuramos compreender o processo de autorização política dos eleitores/fiéis, 
não como reflexo automático de obediência às orientações de seus líderes 
religiosos, mas sim pelo fato da fé e dos valores intrínsecos a ela engendrarem 
uma perspectiva social. Ou seja, os membros de uma congregação possuem um 
posicionamento similar no campo social, o que lhes confere um ponto de vista 
particular sobre as dinâmicas sociais. Assim, compreendemos que o processo de 
autorização política dos fiéis às candidaturas apresentadas por suas 
denominações são desdobramentos de uma perspectiva social partilhada por 
este grupo e que está presente nas plataformas destes representantes políticos.  
(SILVA, 2015, p. 123) 

 

Mais que isso, estamos considerando que, em geral, tais concordâncias não são 

absolutamente nítidas, e que podem variar com o tempo, inclusive, respondendo ao complexo jogo 

que observadores mais recentes têm notado entre religião e política.  Peço nesse momento a vocês 

que, apesar das evidências mais negativas em algumas de suas lembranças, deem o direito a dúvida 

e defesa ao réu, e considerem provisoriamente que não seria necessariamente tão assustadora a 

participação de evangélicos na política. De fato, a partir de certo momento dos anos 1990, 

predominaria o aumento da agressividade neopentecostal, principalmente a Universal do Reino de 

Deus, em relação ao Catolicismo e afro-brasileiras. Mas nem sempre as coisas foram assim. E 
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acredito que hoje predomine muito mais a reprovação a esse tipo de atitude que o contrário, na 

alta cúpula religiosa.  

Estou insistindo de várias formas que não estariam dadas de antemão as afinidades e 

particularidades dessa relação entre religião e política. Mais ainda, como indicado, muitas das 

aproximações entre religião e espaço público não significam necessariamente aproximações entre 

religião e política em seu sentido partidário345. Mais ainda, penso em geral, às correntes políticas 

mais à esquerda tem falhado no diálogo com os evangélicos, embora existam evangélicos dispostos 

e interessados nesse diálogo.  

Mais ainda, precisamos levar a sério a riqueza de saberes, fazeres e valores que as diversas 

vivências religiosas nos trazem para, com isso, nos perguntarmos sobre quais temas e vínculos 

entre cidadãos e política estaríamos interessados em fortalecer, e não apenas nos opor, como 

constituintes de uma vocalização legítima na nossa combalida esfera pública. Assim, considerando 

ser possível que, a depender de como se configure, tal relação possa mesmo contribuir para o 

enriquecimento do vocabulário político-democrático no complexo jogo agonístico entre diversos 

agentes políticos numa democracia como a nossa, em que a vida religiosa se mantém 

importantíssima para grande parte da população. 

Assim, que não haveria uma forma intrínseca ou transcendentalmente “correta”, 

incorreta ou natural dessa interação. Por exemplo, a respeito das supostamente naturais 

afinidades entre evangélicos e política, se de fato estes costumam votar em um legislativo 

conservador, é também verdade que tanto Lula quanto Dilma não se elegeriam sem o 

apoio do segmento.  

Sei que durante o texto exigi um esforço de equilíbrio entre descrever e discutir um 

processo, e opinar sobre ele no calor das intensas emoções pré e pós-eleitorais desse ano 

que não sou capaz de corresponder. Não farei de conta que estou em condições de realizar 

uma síntese conclusiva das ideias expressas no texto, grande parte delas originárias da 
                                                      

345 
Historicamente tivemos várias experiências. Católicos: primeiro, no interior da colonização lusitana; mas 

também, durante o projeto estado-nacional republicano (a partir de 1891, sobrevivendo à separação 
constitucional 1891) depois durante o varguismo e recomposição da igreja – Reforma Leminista, se 
reorganizando, principalmente após a orientação mais germanizante da constituição de 1934, que 
reaproximava religião e Estado, com o surgimento da Liga Eleitoral Católica (1932), dos movimentos de Ação 
Católica (1935) e do Partido Democrata Cristão (1945)); numa terceira fase, após o Concílio do Vaticano II 
entre as décadas de 1960-1980s (Cebs e Teologia da Libertação); e quarta forma de relação circunstâncias de 
mercado religioso aberto (renovação carismática). Também os evangélicos (projeto estado nacional, 
oscilando entre um tipo de infecção espiritual, e as esperanças de modernização nacional; e as afro-
brasileiros mais aproximadas a um sentido de política pública e política cultural ou turistificação, com a 
Umbanda tendo apresentado vez ou outra candidatos.  
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reflexão e pesquisas mais sérias desenvolvidas por outros autores. Apenas, procurei aqui 

tentar articular em forma de processo, alguns pontos importantes para se aprofundar uma 

Sociologia que articule significado e economia à análise política da religião em um contexto 

particularmente interessante e preocupante da nossa história. Uma coisa em relação a qual 

estamos sendo lembrados ultimamente é que não só a democracia, como também as 

conquistas civilizacionais ligadas a garantias sociais e jurídicas em geral são conquistas 

frágeis. Assim, não haveria como ser diferente diante dos perigos que rondam o próximo 

governo. Mais do que em casos anteriores, essa eleição parece ter trazido o debate sobre 

valores para o centro da disputa. E aqui, me refiro a valores como um sentido último para a 

vida e para a história. Pois, se muitas das religiões se pretenderiam como sendo, por 

excelência, instâncias últimas consagradas ao problema dos valores, parece-me 

particularmente dramático o fato de que a eleição que nos atraiu para inúmeras questões 

sombrias do passado, e algumas mesmo inusitadas, seria também aquela pós 

redemocratização em que a questão dos valores e da cultura mais se explicitou como 

desafio também para os grupos progressistas mais à esquerda, aturdidos com as novas 

formas de fazer política, em que uma espécie de evasão autocongratulatória do fazer e do 

ser político pareceu se tornar parte autenticatória e constituinte mesmo da escolha 

política.  
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O MONTE COMO LUGAR SANTO: BREVE ETNOGRAFIA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE E DA MATERIALIDADE DO ESPAÇO SAGRADO 

 
Edivaldo Rocha de Sousa Menezes346

 

Pol ann  L. do Amaral Braz347 

 
Resumo 
Esse artigo tem por finalidade a compressão das dimensões que cortam as subjetividades, e práticas na 
apropriação de um lugar, como sagrado, por diferentes grupos evangélicos. Esse Lugar é denominado pelos 
nativos como “Monte de Oração”

348.
 O foco deste estudo é compreender como as subjetividades, 

materialidades e as imagéticas religiosas são construídas e acionadas na pratica ritual da construção e 
apropriação deste lugar como sagrado. 
 

Palavras-chave: Sagrado; Subjetividades; Materialidade; Monte; Oração. 
 

Introdução 

 Esse artigo é fruto de um exercício etnográfico, foi resultado do meu primeiro dia do 

trabalho de campo. Tem como base, essa experiência e o que dela pude observar.  foi uma 

atividade de um dia de atividade. Foi uma proposta de aproximação com o meu futuro 

campo. Pela extensão limitada deste trabalho, não será possível expor aqui a descrição 

etnográfica, mas já partirei das impressões do campo e das apostas analíticas que essas 

impressões produziram. 

 No primeiro momento, foi feito um esforço para tentar entender possíveis 

interpretações nativas. Claro que neste contexto, dessas tentativas da construção de uma 

hermenêutica nativa a partir destes vários fragmentos coletados desse primeiro contato 

etnográfico, não podem ser encaradas como uma análise final, mas pontos de partida. Por 

isso, o resultado deste exercício, tem que ser visto como uma caricatura do real, ou como 

                                                      
346

.  Mestrando  do Programa de Pós Graduação em Antropologia - Universidade Federal Fluminense 

347
. Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Antropologia - Universidade Federal de 

Pernambuco 

348
. “Monte de Oração” é o termo nativo para definir o lugar onde são feitas orações, normalmente 

são morros onde não existe casas. Não existe um padrão de altura. Esses lugares são apropriados para a 

prática de orações de diferentes ramos  evangélicos. A grande maioria são pentecostais, seguidos dos 

neopentecostais, mas também existem em menor número, evangélicos de missão. (Batistas, Metodistas, 

Presbiteriano etc.) 
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um desenho que criança faz da sua família, tentando representar a mesma. 

 De forma muito superficial e simplista, vou tentar descrever sobre qual fenômeno 

religioso esse trabalho foi produzido. O termo nativo é “Monte de Oração”. Existem 

centenas deles, espalhados por todo Brasil. O que fiz essa trabalho de campo, fica em 

Várzea das Moças no município de Niterói - RJ. Diferentes grupos evangélicos, vão para 

esses morros,  e usam esse espaço para fazerem orações. Alguns acampam, fazendo aquilo 

que nativamente é chamado de “campanha no monte”. Algo que também faz parte destes 

processos rituais  é a prática de jejuar  “Estar em jejum”. A partir da interpretação nativa, 

pode ser entendido como um processo de purificação, onde as pessoas deixam de ingerir 

alimentos e faz orações, isso em horário e período predeterminado pela própria pessoa. No 

contexto que foi usado por um interlocutor no campo, pode se referir a um pré-ritual ou 

uma preparação espiritual necessária para poder subir o monte ou para que o Diabo349 não 

tenha oportunidade de interferir na vida da pessoa. 

  Algumas pessoas do circulo 350 pentecostal, acham que é necessário fazer Jejum 

para “subir o monte”, mas não é um consenso entre os frequentadores desde espaço, nem 

entre os pentecostais. 

 A partir deste primeiro contato como o campo, algumas questões chamaram minha 

atenção, são questões muito rudimentares, pois foi minha primeira incursão neste campo, 

mas creio que elas podem em outro momento e trabalhos posteriores podem demostrar 

sua validade ou não como chaves analíticas deste campo. 

 A primeira questão que aguçou meu sentido etnográfico foi a configuração espacial 

do “Monte de Oração”, os seus modos de uso, como esse espaço é apropriado por esses 

frequentados?  Como as subjetividades, materialidades e as imagéticas religiosas são 

construídas e acionadas na pratica ritual da construção e apropriação deste lugar como 

sagrado? 

                                                      
349

. O termo Diabo e complexo e sua problematização e explicação são múltiplas, mas julguei não ser 

necessária sua explicação e problematização nesta etapa do trabalho. 

350
. Circulo pentecostal,é uma definição para ser referir aos grupos pentecostais mais clássicos, como 

Assembléia de Deus, O Brasil para Cristo, Deus é Amor, mas também, em alguns contextos, pode ser usado 

para se referi-se todos os pentecostais. 
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O segundo ponto importante destas primeiras impressões, são algumas 

manifestações espirituais singulares do campo evangélico pentecostais, como o fenômeno 

da glossolalia “falar em línguas estranhas” e creio que essas experiências são chaves 

analíticas importantes para compreender esse espaço sagrado de uma parte significante do 

mundo evangélico. 

A terceira e última impressão que esse exercício etnográfico despertou-me, foi a 

questão do corpo e das emoções, que corpo e emoção esse espaço sagrado constrói, ou 

que lugar sagrado esse corpo constrói? 

Então esses pontos são a minha primeira aposta de chaves analíticas desde campo, 

pois foram as primeiras características que me marcaram neste exercício etnográfico. 

Mesmo que neste primeiro momento não venha conseguir dar conta de analisar todas 

essas questões. 

 Então  tentarei de forma muito incipiente fazer algumas suposições analíticas sobre 

alguns pontos levantados do campo. 

 

Pano de fundo 

  Espaço ritual “Monte de Oração”, espaço público. Algo importante que não será o 

ponto norteador deste trabalho, mas que não pode ser esquecido, que deve ser entendido 

como pano de fundo, e mesmo que aparentemente ele não esteja sendo levado em conta, 

mas com certeza ele estará fazendo parte  desse incipiente esforço analítico. Esse trabalho 

corre e acontece em um espaço público, não se trata de um templo ou propriedade 

religiosa privada, mas é no espaço público que o ritual acontece e tem seu desfecho. 

Espaço público, diferente dos espaços privados, que além das normais subjetivas 

construídas através das relações sociais, podem existir manuais comportamentais tais como 

estatutos e regimentos internos que regem a uso do espaço. Como são os casos das igrejas 

evangélicas. Mas quando falamos de um lugar público como o caso do “Monte de Oração”, 

não existe um regimento ou estatuto. O que Mello e Vogel chamam atenção no uso do 

espaço público: 

Os espaços *públicos+ não vêm acompanhados de folhetos contendo instruções 
para sua utilização (...). Os contatos recorrentes, face a face, e multipolares não 
chegam a ser a constituir um consenso, sem antes passar pelas eventuais disputas 
e negociações cujo objetivo é o restabelecimento da unidade moral e a 
regeneração das relações sociais, quando estas venha ser afetados pelo dissenso 
(M. MELLO, A. VOGEL  *1980+ 2017, p. 127) 
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O que eles chamam a atenção é para esse caráter da práxis da construção deste 

espaço público, o “manual” de uso não vem a priori, ele é construído a partir do uso e das 

disputas e tensões que esse uso provoca. O uso não é estático, mas necessita de 

negociações constantes, pois existe na apropriação do espaço público a dinâmica do 

conflito. Então quando falamos do “Monte de Oração”, mesmo se tratando de um lugar 

sagrado, não podemos perder de vista que é um espaço público e seu uso e apropriação se 

dá neste campo, não é um fato dado, ele é construído. Existem disputas no uso e na 

afirmação deste espaço como sagrado. Isso tem que ficar claro como pano de fundo deste 

trabalho.    

Outro ponto importante é que estamos tratando de um movimento que não está 

fixo em um corpo de regras doutrinais de um grupo religioso, pois ele é praticado por um 

grupo heterogêneo e ainda assim de forma não estrutural. 

A classificação deste movimento é difícil, não creio que seja necessária a 

classificação, mas o que achamos mais próximo do que seria esse movimento de orações 

nos “Montes”, dentro das conceituações das ciências socais, é o movimento de 

peregrinação religiosa, mas de antemão, gastaria de reforça, que não tenho a intenção de 

fazer uma abordagem diacrônica, meu interesse neste momento é sincrônico, da 

experiência ritual deste espaço, então parto da experiência em tela, e a partir dela. Então 

não me prenderei a história da peregrinação ou sua classificação, ramificação conceitual. 

Recorrei direto às dinâmicas internas dos conceitos, principalmente a partir das análises e 

conceitos postulados por Victor Turner, sem ter a intenção de fazer uma reconstrução 

diacrônica ou me ater na explicação do conceito de peregrinação de forma geral. Por isso 

gostaria de trazer uma explicação genérica logo a seguir, para situar dentro de que 

fenômeno se encontra a oração no “Monte”. 

               

*...+ as peregrinações são descritas como experiências que podem proporcionar 
aos peregrinos “conhecimento de si mesmos”, “introspecção”, “despojamento 
material” em uma dimensão mais subjetiva. Mas também pode favorecer o 
contato dos peregrinos com “paisagens”, com uma “natureza exuberante” e com 
“belos quadros da natureza”. Além disso, valoriza-se a possibilidade de 
conhecerem, durante o percurso, “patrimônios nacionais”, “sítios históricos e 
arqueológicos”, ruínas etc. Ao mesmo tempo aponta-se uma dimensão da 
experiência de se realizar esses caminhos que pode significar também uma 
peregrinação “mística” ou “religiosa”, por meio da qual podemos ter 
“aproximação de Deus”, contato com o “Criador” e “fervor religioso” *...+ 
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(CARNEIRO 2013, p.136 apud DE SOUZA 2018, p. 689) 

Depois deste preâmbulo, para ficar clara a intenção deste trabalho, vamos passar 

algumas questões que acho que poderá nortear essa primeira incursão etnográfica e essa 

tentativa da experimentação destes dados rudimentares. 

 

Topografia do espaço sagrado “Monte de Oração” 

Ao fazer a incursão etnográfica o que fica claro é que existe uma “topografia do 

sagrado” por que cada área do “Monte” tem um uso e uma significância, e usos diferentes, 

existem formas distintas de usar o monte. “*...+ Definindo se topografia como a 

representação de certas características rituais das paisagens culturais nos mapas”. (grifo 

meu) (TURNER, *1973+ 2008, p.171).  A primeira parte desta topografia é uma  barraca que 

fica ao pé do “Monte”. Existe na barraca ao pé do monte, uma relação muito fluída com as 

práticas do monte, tem momentos que ela é à extensão do monte, pois vemos práticas 

rituais acontecerem nela. Pessoas proferindo profecias, em linguagem nativa, “entregando 

mistério”; pessoas orando uma pelas outras, mas ao mesmo tempo, vemos atividades não 

rituais acontecendo normalmente, como por exemplo, conversas e bates papos informais, 

que normalmente não são ouvidos no espaço do monte, pelo menos em voz alta. Como foi 

o caso da mulher falando sobre o seu inquilino que não pagava seu aluguel há oito meses, e 

ela tinha pedido para um conhecido, dá uma prensa no inquilino dela. Esse espaço está na 

divisão de dois mundos, que nele se entrelaçam. O sagrado e o cotidiano (talvez profano, 

não sei se esse conceito se aplica neste contexto), neste espaço, vemos claramente essas 

instâncias se entrelaçarem, não existe uma divisão clara entre sagrado e cotidiano 

ordinário. 

Esse espaço poderia ser classificado como margem, liminar. Vemos claramente uma 

operação daquele conceito de liminaridade de Victor Turner (*1973+ 2008). Normalmente 

usado para classificar uma pessoal que está momentaneamente à margem da estrutura 

social, está em um não lugar. Ele também usa um termo para definir esse não lugar, do 

estado de liminaridade, como “movimento entre pontos fixos e é essencialmente ambígua, 

transitória e inquietante”. (grifo meu) (TURNER *1973+ 2008, p.255). Só essas definições, já 

seriam suficientes para nós pensarmos como é a dinâmica deste espaço, ele é um não lugar. 

Está entre dois pontos fixos, o mundo ordinário da vida cotidiana, do comércio, da 

alimentação é do espaço secular (talvez profano), mas ao mesmo tempo, é extensão do 
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lugar sagrado, onde a dinâmica ritual de forma esporádica também se desenvolve. Ele é 

ponto fluido, entre os dois pontos fixos. O tempo que passei em observação neste lugar, 

presenciei alguns destes rompantes sagrados sobre esse espaço. Em um destes momentos, 

eu fui o alvo deste rompante; quando um dos frequentadores veio em minha direção, me 

deu um abraço forte e imediatamente fez uma oração abraçado a mim. Outro momento foi 

quando estava lanchando na barraca ao “pé do Monte”, antes de ir embora, e aproveitando 

para fazer as ultimas observações, foi quando veio um senhor, ele tinha uma alteração 

ritual corpórea, aparentava que estava quase que em um transe leve, veio direto na direção 

do jovem que estava na minha frente, bem próximo a mim e “entregou uma profecia”, vez 

outra, têm eventos arrebatadores do sagrado, sobre esse espaço cotidiano, confirmando o 

espaço com sendo liminar. 

A segunda parte desta topografia do sagrado é o “pé do Monte”351, esse lugar é por 

excelência o início sagrado do “Monte”, pois a partir dos rituais que ali são feitos, permite o 

usuário sair do mundo ordinário do cotidiano e adentrar o mundo sagrado, que o ajudará, a 

suplantar ou ressignificar as tensões do mundo ordinário. Onde a dimensão do cotidiano 

ordinário é subjugada ao não tempo, que é o período ritual, além disso, a pessoa passa por 

um processo de subjetivação. Outra importância deste lugar, é que ele, demostra o perigo 

do sagrado. O sagrado sempre denota o seu caráter tabu. Então esse corpo da vida 

ordinária, deve ser santificado ritualmente antes de “subir o Monte”. Da mesma forma, 

esse espaço é usado na “descida do monte” para prolongar a experiência do sagrado no 

corpo, e também fazer essa passagem, do mundo sagrado ao cotidiano ordinário. Assim 

como passar do mundo cotidiano ordinário ao sagrado, gera o iminente perigo, o seu 

inverso também. Sair do sagrado ao mundo o ordinário e temporal da vida cotidiana, 

denota o mesmo perigo, e o ritual, é a forma de diminuir esse perigo. Vemos isso 

claramente, nos relatos etnográficos. Uma experiência que marcou bem a importância 

deste ritual de subida ou descida do “Monte”. Foi o exemplo do Alexandre, que avistou um 

conhecido, veio falar com esse conhecido, perto da rua, mas depois da conversa, ele volta, 

vai no “pé do Monte” e faz sua oração ritual, para depois ir embora. 

 

                                                      
351
. Pé do Monte é uma designação nativa para o início do morro onde são feitas as orações. 
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O “Monte” é uma peregrinação, diferente de outros tipos de peregrinação, que 

envolve longas jornadas ou grande esforço físico, o “monte” não têm esses componentes, 

isso não quer dizer que a experiência é de outra ordem, mas que tem outra dinâmica ritual, 

o sagrado não é o esforço, mas a qualidade da sua experiência no corpo, como esse corpo 

perpassa de forma midiática a experiência do sagrado, mas não entrarei na especificidade 

do corpo, neste momento do trabalho, pois o farei posteriormente. Agora focarei neste 

momento, em alguns apontamentos sobre esse espaço de peregrinação. 

Turner falando sobre a peregrinação, faz alguns apontamentos, que acho válido 

recuperar para nos ajudar neste exercício. 

 
Conforme atesta o testemunho de diversos peregrinos de várias religiões 
diferentes – espera lá uma experiência direta da ordem sagrada, invisível e 
sobrenatural, seja sob aspecto material da cura miraculosa, seja sob o aspecto 
imaterial da transformação íntima do espírito ou personalidade. Da mesma forma 
que na liminaridade dos ritos de iniciação, este ator-peregrino se depara com 
sequências de objetos sagrados e participa de atividades simbólicas que ele crê 
serem eficazes na mudança de sua condição interna e, ás vezes, assim espera 
externa, do pecado para graça, ou da doença para saúde. Ele espera milagres e 
transformações, tanto no corpo quanto na alma. *...+ á medida que o peregrino se 
aproxima do santo dos santos, do santuário central, a rota se torna cada vez mais 
sacralizada *...+ (TURNER, *1973+ 2008, p.184).   

 

A peregrinação tem um objetivo central, e outros que giram em torno deste objetivo 

de alguma forma, e com ele tem alguma relação, isso em maior ou menor grau. Dentro 

desta perspectiva colocada por Turner, Dessa buscar pelo sagrado, a peregrinação tem uma 

conotação de uma mediação entre o sujeito e o sagrado, entre o sagrado e o corpo do 

sujeito. 

Dentro da particularidade da peregrinação do “Monte de oração” que é esse 

diferencial, que não é marcado por uma longa jornada, por isso a sua fase liminar se mostra 

de outra forma, ela tem um espaço liminar, que é a barraca ao “pé do Monte”, onde opera 

o processo antinômico entre o ordinário é o sagrado. O segundo momento deste processo 

liminar seria na “subida do Monte”, onde é dissolvido esse processo antinômico e o sagrado 

apera de forma plena.  A subida do “Monte” é uma antiestrutura nos moldes pensado por 

Turner (*1973+ 2008) de ser um solvente, uma destituição dos atributos estruturais, ou seja, 

daquilo que mantem as pessoas separadas, uma suspensão temporária das insígnias. Neste 

espaço não importa muito seu titulo eclesiásticos, se é pastor, presbítero ou qualquer outra 

função religiosa, por mais que não seja por assim dizer, uma ação voluntária, mas a 
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dinâmica do espaço tende a reafirmar o seu caráter liminar em relação à religião 

evangélica, pois quando os participantes deste espaço, que muitas vezes não são do mesmo 

ramo evangélico, consegue resgatar mesmo que de forma momentânea sua insígnia 

religiosa, ela a qualquer momento, pode ser posta a prova, por um profeta ou pessoa que 

de alguma forma opere os dons carismáticos.  Mesmo que tenha fora do “Monte”, uma 

função inferior, no “Monte” essa pessoa pode exercer mais autoridade, no ritual pela 

operação dons carismático, subvertendo a lógica da prática evangélica. Dissolvendo as 

hierarquias e igualando as pessoas, mesmo que seja um processo dinâmico e constate de 

aparecimento de hierarquias e dissolução delas pelo ritual. Então esse espaço, tem uma 

tensão permanente, o conflito sempre é uma possibilidade, principalmente por ser um 

espaço frequentado por grupos diversos, com cosmogonias distintas, por formar os 

evangélicos um grupo heterogêneo. 

A topografia deste espaço se dá principalmente por seus usos, existem aquelas 

áreas consagradas como espaço de do ritual, pequenas clareiras na mata, onde 

normalmente as dinâmicas rituais acontecem, mas não fica muito clara essa demarcação, 

pois o “Monte” como um todo, é usado para esses rituais. 

Mas existe uma estrutura de uso, existem normas e etiquetas que são operadas na 

utilização do espaço, por mais que as normas sejam flexíveis, elas operam e ordenam o 

espaço, mas esses usos não são estáticos ou permanentes, essas convenções são 

construídas a partir dos usos deste espaço, por isso elas, se auto reformulam, e isso pela 

apropriação deste espaço publico por diferentes grupos e suas negociações decorrente dos 

usos.    

Dentro desta dinâmica do ordenamento deste espaço pelo uso, surge uma disputa 

simbólica  entre a topografia do sagrado, representado pelos usuários deste espaço, pela 

lógica do ritual, e a topografia política, representada pela prefeitura de Niterói, que tenta 

ordenar o uso deste espaço na lógica da preservação da mata nativa. Esse ordenamento 

por parte do poder público, em alguns aspectos, trás melhoras  e facilita o acesso ao local, 

produzindo sinalização e melhorando as trilhas, mas ao mesmo tempo, essas placas 

indicam como o espaço deve ser usado, isso produz tensões e disputas simbólicas, que são 

externalizadas pelas formas de uso do espaço. Às vezes ignorando a sinalização da 

prefeitura, talvez seja uma forma de tentar dizer, quem tem autoridade de manipular o uso 

do lugar sagrado: “Os antropólogos notaram por vezes que, em certas sociedades uma 
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topografia ritual, uma distribuição de locais sagrados permanentes no espaço, coexiste a 

polarização, por assim dizer com a topografia política” (grifo meu) (TURNER, *1973+ 2008, 

p.173).   

Os momentos mais evidenciam essas disputas, são nas queimas dos pedidos de 

oração352. Pelo perigo de pegar fogo na mata nativa, a prefeitura estalou manilhas de 

cimento em alguns pontos do “Monte” para que esses pedidos sejam queimados nelas, 

mas algumas pessoas preferem queimar em outros lugares, às vezes dentro da mata, mas 

também às vezes, em lugares não muito longe das manilhas. Essas disputas produzem uma 

constante necessidade na negociação das formas de usos deste lugar. 

Uma dimensão que aparentemente até esse momento é tomada como dada, mas 

que de forma nenhuma esse trabalho pretende seguir essa orientação. São nas dicotomias 

usadas entre sagrado e profano ou ordinário e sagrado, aparentemente pode levar o leitor 

a pensar que projetamos essas instancias como rupturas como ou descontinuidades entre 

esses termos, muito pelo contrário, creio ser essencial colapsar essas dicotomias, para 

conseguir entender a dinâmica deste campo, sei que parece até o momento, a existência de 

uma reificação destas dicotomias, mas na verdade, foi feita um exercício de abstração para 

possibilitar uma análise situacional específica, que sem esses esforços, perderíamos pontos 

importantes, mas o nossa aposta é que devemos diminuir a rigidez destas dicotomias, caso 

queiramos chegar mais próximo da dinâmica deste campo. Quando o peregrino transita de 

uma experiência do ordinário a experiência do sagrado, creio que não existem rupturas 

radicais, mas deslocamentos.   

 
Deslocamentos esse que, em tratando de rituais de como as romarias, remete-se 
a um processo ritual que tem por centro um lugar tomado como sagrado e que se 
realiza dentro dum tempo que também é tomado como por sagrado *...+. 
Contudo, se não há rupturas, isso não implica dizer que não há tensões (MENDES, 
2014, p. 211) 

 

Mas se existe um deslocamento, a pergunta é: o que foi deslocado? O que foi 

descolado, foi exatamente o sujeito de um estado a o outro, mas esses estados não são 

estanques entre si, até por que, o sujeito que opera esse deslocamento é o mesmo, por 

                                                      

352
  Alguns frequentadores deste espaço, levam pedaços de papel contendo pedidos de oração, e partes destes 

tem  a prática de queimar esses pedidos no monte. Já outros penduram nos galhos das árvores. 
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mais que o ritual opere uma mudança neste individuo. 

Eu não construir dados suficientes até o momento, para conceber de como essa 

operação se dá na práxis, como acontece esse deslocamento, mas impressões que 

posteriormente, com o retorno ao campo poderá ou não confirmar. Seria uma operação 

contrária do Xamã, que sai do corpo para explorar o mundo dos espíritos e nele operar, isso 

em algumas etnias. A peregrinação evangélica parece que leva o corpo ao mundo sagrado, 

para que esse corpo potencializado e transformado, opere no mundo ordinário do 

cotidiano, essa operação produz uma porosidade entre esses mundos. Parece que é uma 

via de mão dupla, adentrar o mundo transcendental através do lugar sagrado, para que o 

sagrado adentre e resolva as tensões da vida cotidiana. Apesar de ser muito rudimentar 

essa interpretação, e por isso existe uma necessidade de mais trabalho de campo para 

aprofundar a questão, ela surge da inquietação de duas observações de orações que 

acompanhei no monte “Eu quero ser crente em todo lugar que eu estiver, no trabalho, no 

cemitério, me ajuda Deus. Preciso melhorar me ajuda a parar com certas brincadeiras no 

trabalho, me ajuda a dar bom testemunho (...)”. Notasse a construção de uma operação, 

onde Deus age no mundo cotidiano do trabalho, da vida. Modelando o comportamento, 

construído significados concretos, isso não é uma operação que acontece no mundo 

transcendental ou espiritual, mas no mundo humano através do ritual. Tendo o corpo e no 

corpo do crente que o sagrado se concretiza. Csordas fez uma afirmação parecida com essa. 

“A experiência concreta do sagrado não é uma experiência do sobrenatural, mas uma 

maneira transformadora de cuidar do mundo humano.” (CSORDAS, *2002+ 2008, p. 87). 

A outra descrição que também contribuiu para essa inquietação foi essa: “Deus faça 

cumprir suas promessas na minha vida! Não é justo, as promessas se cumprirem na vida de 

uns e não na vida dos outros. Faça se cumprir na minha vida! (...)”, mais uma vezes o 

mesmo movimento é feito, do corpo ordinário cotidiano, adentrar extraordinário do lugar 

sagrado, para que do sagrado, possa modificar o ordinário do cotidiano, então existe uma 

fluidez e continuidade entre esses dois mudos, ao invés de existir uma ruptura estanque, 

existe um deslocamento, para que possam ser acessados esses mundos, a partir da 

categorias que cada um deles requerem. 

 

Glossolalia e corporeidade 

Por se tratar o escopo deste trabalho muito limita, então não é nossa intenção, de 
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forma nenhuma, chegar a afirmações conclusivas. Nosso esforço é muito mais de encontrar 

uma estrada e saber qual direção seguir nesta estrada. Então é um exercício, que mais 

apontam possibilidades, no empenho de descobrir uma direção para onde seguir com a 

pesquisa, do que chegar conclusões, mas isso não nos exime do esforço de tentar chegar a 

algumas generalizações. 

Ao tratar do ritual de glossolalia, o que precisamos definir é, que caminho tomar, 

existem várias opções a seguir na análise ritual, mas como queremos tentar aproximar 

nossa abordagem da práxis do ritual, da experiência circunscrita na limitação deste 

exercício etnográfico. Creio que os conceitos usados por Csordas (*2002+ 2008), Meyer 

(*2009+ 2019), Le Breton (*2004+ 2019), que de uma forma direta, foram muito 

influenciados por Merleau-Ponty, podem nos ajudar. 

Neste exercício etnográfico creio ser o corpo, o lugar onde temos que procurar, para 

entender esse fenômeno. Ter um olhar atento para corporeidade produzida pelo ritual é 

necessário. Csordas nos abre possibilidades interessantes para isso: 

 

‘Nossa percepção termina nos objetos’, o equivale dizer que os objetos são um 
produto secundário do pensamento reflexivo; no nível da percepção, não existem 
objetos, nós simplesmente estamos no mundo. Merleau-Ponty quer então, 
perguntar onde a percepção começa (se ela termina no objeto), e a resposta é no 
corpo. Ele quer recuar do mundo objetivo e começar com o corpo no mundo. 
(CSORDAS, *2002+ 2008, p. 107) 

 

O que tem que ficar muito claro, com essa abordagem, é que o autor não está 

falando de uma pré-cultura, mas de uma pré-abstração, ou seja, antes da operação mental 

da racionalidade consciente, através da quais elementos e aspectos são isolados, o que 

para ele, significa a construção do objeto. 

 

Ao começar assim com o pré-objeto, não estamos postulando um pré-cultural, 
mas um pré-abstrato. O conceito oferece á análise cultural o processo humano 
aberto de assumir e habitar o mundo cultural no qual nossa existência 
transcende, mas permanece enraizada nas situações de fato. (CSORDAS, *2002+ 
2008 p 108). 

 

Csordas (*2002+ 2008) junta dois conceitos, o pré-objeto de Merleau-Ponty e o 

habitus de Pierre Bourdieu que trás a ideia de um corpo socialmente informado. Com essa 

noção do conceito de percepção, que começa no corpo e termina no objeto, mais ideia da 

introjeção de um corpus social, que cada membro sofre no seu processo de socialização na 
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sua respectiva sociedade. Csordas produziu uma síntese muito interessante para 

compreensão destes processos da glossolalia. 

Esse caráter global da glossolalia, e apesar da sua variação e fonética seguir uma 

ordem distinta da linguagem vernácula, ela ainda assim constitui uma gramática enquanto 

estrutura, ao mesmo tempo em que também se constitui como léxico em quanto modelo 

antiestrutura. Eu tenho minhas duvidas sobre essa construção da língua vernácula como 

inadequada para comunicação com o divino, pois é com ela que a oração, a comunicação 

ordinária com o divino é estabelecida, a glossolalia é exceção, e uma forma mais profunda 

de oração. Eu tenho uma impressão, se caso a encarremos essa inadequação da língua 

vernácula a para a comunicação com o divino, e por isso a utilização da glossolalia. Isso já 

seria uma abstração em algum grau, neste caso, eliminaríamos a aplicabilidade do conceito 

usado por Csordas de percepção, onde o objeto já está terminando, quando no enunciado 

da glossolalia. Pois ela já seria o objeto da percepção. Isso quer dizer que já foi produzida 

uma abstração sobre o fenômeno ou quando o fenômeno é experienciado no corpo. A 

percepção começa no corpo, e esse está socialmente informado. Acho que existe a 

necessidade de um deslocamento. Faço uma aposta analítica, que o fenômeno da 

glossolalia, esteja na interseção entre o pré-objeto e o habitus.  Os conceitos usados por 

Csordas para produzir sua síntese analítica do fenômeno da glossolalia. Por que isso 

preservaria a aplicabilidade dos dois conceitos em suas potencialidades máximas. O que faz 

essa interseção é a experiência do corpo como operante do ritual. Usando o conceito de 

liminaridade de Turner (*1973+ 2008), a glossolalia é um momento de liminaridade ritual, 

pois o individuo ritual, está em uma dupla circulação simultânea entre o sagrado e 

ordinário, o mundo espiritual e mundo dos homens. Estar entre pontos fixos, em um não 

lugar. Ele circula nestas margens rituais, alternando entre êxtase (emoções) / consciência 

(razão) / transe (inconsciente-transcendência do self). E ai que vejo a importância 

glossolalia, pois ela é o operante ritual, ela opera como comunicação simultaneamente 

entre essas três esferas, ao mesmo tempo ela é uma estrada de mão dupla, entre mundos, 

e ao mesmo tempo, entre o individuo-divindade-individuo. Então o ritual apera no 

participante, o transformando em o enunciador e enunciado, e isso concomitantemente. 

Operando Através do corpo, mostrando a multifocalidade e polifonia do processo ritual. 

Esse corpo torna inteligível para os seus pares a experiência. O significado dessa 

comunicação ritual é público para os seus pares, pois todos estão conectados pela 
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introjeção do corpus social (habitus), por suas percepções (construção do objeto), o final é 

uma construção de uma corporeidade. Isso produz um colapso nas dualidades 

corpo/mente e espiritual/ material. Na corporeidade essas dicotomias se dissolvem. Corpo 

não é um objeto, mas um sujeito no mundo. Um ponto importante levantado por Csordas 

(*2002+ 2008) é da eficácia desta comunicação produzido pela glossolalia, pois a mensagem 

nunca terá a sua enunciação como errada, pois a sua estrutura de inteligibilidade rompe 

com estrutura linguística, neste sentido, a glossolalia é uma antiestrutura (Turner *1973+ 

2008 ), porque a sua lógica enunciativa rompe com a necessidade que seus fonemas 

dependam da sua posição e relação num sistema de significação de um código particular de 

uso para que sejam inteligíveis.  Isso em relação a sua classificação linguística, a sua 

inteligibilidade não vem pela sua articulação fonética ao modo da linguística, mas pela sua 

corporeidade que o ritual constrói. Mas no ritual ela é uma antiestrutura, porque rompe 

com as hierarquias (claro que acaba criando uma hierarquia de outra ordem, os que falam 

glossolalia e os que não falam), pelo fato de possibilitar no ritual, uma equiparação entre 

todos que participam do ritual, pois pode subverter as ordens hierarquias, mesmo que seja 

por um período pequeno no processo ritual. 

 Ao discorrer sobre as possíveis análises do ritual da glossolalia Csordas (*2002+ 

2008) usando mais uma vez Merleau-Ponty argumenta que ela produz uma posição 

existencial no mundo a partir da sua construção de corporeidade. Isso quer dizer, que na 

glossolalia existe esse agente que corporifica o pensamento não verbal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Materialidade, corpo emoções 

A partir da incursão no “Monte” de oração, para fazer esse exercício etnográfico, 

algo que muito chamou minha atenção, foi a questão do corpo e das emoções, que corpo e 

emoções, esse espaço sagrado constrói ou que lugar sagrado esse o corpo e emoções 

constroem? Fica nítida uma forte marca ritual no corpo (corporeidade). Quando fiquei ali 

fazendo minhas observações no pé do “Monte”, ao pisar o lugar onde normalmente as 

pessoas fazem a oração ritual antes de subir ou descer do “Monte”, uma corporeidade se 

faz presente nestas pessoas, expressões, gestos ações rituais. Existe uma gramática 

corporal em ação, essas expressões comunicativas do ritual através do corpo, são 

plenamente entendidas, O corpo transmite significados por intermédio de manifestações 

impregnadas de ambiguidade (grifo meu). (LE BRETON, *2004+ 2019, p. 53). Creio que neste 
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contexto, o conceito já usado aqui neste trabalho, pode muito nos ajudar na compreensão 

de como o corpo faz essa comunicação, esse corpo está socialmente informado. Os 

sujeitos, a todo tempo, estão modulando os seus léxicos, atualizando as suas 

compreensões. A dinâmica do espaço, não permite uma estagnação das formas de 

comunicação, o ritual atualiza a corporeidade. Essa marca é observada em toda a 

topografia do “Monte”, mas precisarei construir muito mais dados para conseguir entender 

a ou da conta da dinâmica desta topografia religiosa, e como nela o corpo se comunica. 

 

Regras não menos estritas regem o comportamento físico dos indivíduos no 
momento de suas trocas, organizam os gestos, mímicas, olhares, distância etc. (...) 
Uma gramática dos comportamentos indica aos atores a maneira conveniente de 
situar-se frente ao outro. (LE BRETON, *2004+ 2019, p. 63) 

 

Mas diante do que pude observar, vamos tentar fazer algumas generalizações bem 

rudimentares daquilo que pudemos apreender da experiência. Como já articulado até 

agora, esse corpo que no espaço ritual está impregnado de comunicação, mas para que 

essa comunicação chegue ao ponto de ser compreendida, existe antes, a necessidade que 

nesse corpo seja introjetado o corpus social religioso, isso não acontece de forma a priori, e 

não é transmitido pela linguagem (pelo menos, não a maior parte), mas na práxis religiosa 

do “Monte”, existe toda uma forma ética de comportamento neste espaço público, mas não 

existe um manual doutrinário comportamental do uso deste espaço, bem como Vogel e 

Mello observaram sobre a dinâmica do espaço público. 

 

Os espaços *públicos+ não vêm acompanhados de folhetos contendo instruções 
para sua utilização (...). Os contatos recorrentes, face a face, e multipolares não 
chegam a ser a constituir um consenso, sem antes passar pelas eventuais disputas 
e negociações cujo objetivo é o restabelecimento da unidade moral e a 
regeneração das relações sociais, quando estas venha ser afetadas pelo dissenso 
(M. MELLO, A. VOGEL *1980+ 2017 , p. 127)   

 

Esse espaço público ritual é construído pelas disputas e negociações no processo do 

seu uso, e a comunicação não verbal, tem um papel predominante na especificidade deste 

uso ritual. O corpo não é uma forma de linguagem, ele é outra forma de comunicação e 

percepção do mundo por ele. Através de processos diversos, o corpo vai apreendendo 

empreendendo no mundo significados, esses processos de aprendizado e 

compartilhamento da comunicação religiosa do corpo, acabam possibilitando a construção 
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das subjetividades desta comunidade moral. O ritual e uma forma poderosa de criação, 

propagação reafirmação destas subjetividades. Através das reminiscências rituais e relações 

face a face, esses mecanismos são reforçados. O Corpo não é o primo pobre da língua, mas 

seu parceiro homogêneo na permanente circulação de sentido, a qual consiste na própria 

razão de ser do vínculo social (grifo meu). (LE BRETON, *2004+ 2019, p. 49) 

Mas até agora só tentamos expressa as partes dadas desta comunicação do corpo, 

vamos tentar a partir de agora, conjugar essa comunicação do corpo com sua formação e 

produção desta realidade, conectando com sua corporeidade, produção de materialidade e 

seu agenciamento cultural. Como estes processos se dão no corpo. Esse corpo é sujeito da 

ação e protagonista. Mas não tomamos esse corpo, como sendo a fonte de uma construção 

a priori destas experiências, como que essas capacidades fossem um atributo inato do seu 

estado de natureza, muito pelo contrário, é na cultura que tentamos encontrar e entende 

esse processo dinâmico. O conceito já mencionado de corpo socialmente informado, usado 

por Csordas (*2002+2008), já nos bastaria para mostrar nosso entendimento sobre, mas 

para reforçar, como usamos a ideia de corpo, comunicação na nossa análise da experiência 

ritual na oração do “Monte” neste modelo de peregrinação, cito a ideia de dois autores que 

também nos ajudou a pensar essa questão: 

 
Longe de tomar o corpo como a fonte definitiva, como se fosse natural, da 
verdade, (...) o corpo em si não é um dado, mas é inscrito via formas religiosas ou 
outras sensoriais, e ainda via estruturas de repetição. (...) Dessa forma, tentamos 
apreender, de um lado, o apelo da corporalidade e da visceralidade quando 
aparecem como mensageiros da verdade, independentes dos discursos; e, de 
outro lado, a efetiva mobilização do corpo em projetos e formações sociais que 
visam a produção de vinculo e comunidade. (MEYER, *2009+ 2019 , p. 80) *a 
autora chama atenção para as formações sociais do corpo, que esse corpo não 
está no “estado de natureza”, mas de lá foi tirado, pela cultura.  Algo bem 
parecido com o que Csordas vai formular logo a baixo+ 
 
O corpo é um dado socializado e semantizado, ele não se insere no mundo com 
uma faculdade a priori de deciframento dos enigmas que mesmo lhe propõe. As 
funções corporais ou afetivas que sustentam a existência social do individuo são 
adquiridas, não inatas. (...) Quaisquer que sejam suas origens, o lugar e o tempo 
de seu nascimento, uma criança está naturalmente propensa a interiorizar e 
reproduzir, de acordo com sua personalidade, os traços particulares da cultura de 
qualquer sociedade humana. (LE BRETON, *2004+ 2019, p. 120) 

 

Outra contribuição importante destes autores, que também achamos muito valioso, 

é colapsar a dualidade corpo e mente, essa contribuição é demasiadamente significante 

para a compreensão deste campo. Isso quer dizer que formas exteriores e interiores de 
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comunicação do corpo são continuadas de uma mesma realidade estética. Precisamos 

esclarecer, de qual conceito de estética estamos falando. O conceito que estamos utilizando 

aqui, e o construído pela Birgit Meyer. Ela atualizou o conceito de comunidade imaginada 

para formação estética, a partir das ideias de Merleau-Ponty, juntamente com o conceito 

grego de aisthésis, deste jeito, construiu uma forma mais abrangente do conceito: 

 

Formação estética ‘nossa capacidade corpórea baseada em uma força da nossa 
psique para perceber objetos no mundo através de cinco modos sensoriais (...)’. 
Essa consideração em favor de uma concepção mais abrangente e que inclua a 
experiência corporal da estética (...). Permitindo, assim, dar conta do poder 
afetivo das imagens, dos sons e dos textos sobre pessoas em que incidem. 
Especialmente na pesquisa sobre a relação entre religião e mídia, e mais 
amplamente no campo da cultura visual, os estudiosos têm procurado ir além de 
uma perspectiva representacional que privilegia a simbólico sobre outros modos 
de experiência e que tende a negligenciar os efeitos de realidade de formas 
culturais. (MEYER, *2009+ 2019, p. 52) 

 

A partir desta atualização do conceito estética, Meyer também modificou a 

conceituação de mídia, também ampliando seu escopo para além das tecnologias, a para 

além do conceito de transmissão da mensagem, para um conceito de mediação, que inclui 

uma construção de realidade dessas formas culturais produzidas. Partindo de como Meyer 

(2009) constrói o conceito de mídia, influenciada pelo filósofo Jeremy Stolow, que abarca 

um domínio muito grande de coisas, que vai muito além das tecnologias. Basicamente, para 

ela, mídia é mediação, aquilo que de alguma forma constrói um conteúdo e dele é 

inseparável, o conteúdo é inseparável de sua forma mediática. Encarando mídia desta 

perspectiva, ela inclui como mídia substância, Ícones, livros sagrados, pedras e rios 

sagrados, só para citar alguns, mas poderia aqui enumerar dezenas de outras coisas que 

poderiam ser enquadra nesta perspectiva de mídia. Ela também coloca religião como sendo 

mediação.                   

Também não podemos perder de vista neste momento, conceitos importantes de 

percepção e pré-objeto usados por Csordas (2008*2002+) que entrecruzam com as ideias de 

Meyer. 

Posto aos paradigmas que nos norteiam, tentamos seguir nesta empreitada. A 

prática de peregrinação de oração no “Monte”, não é um ritual institucionalizado, ele não 

estar inscrito em nenhum corpus doutrinário do heterogêneo mundo evangélico, ele surge 

da interpretação que leigos fizeram de textos Bíblicos, por exemplo, como esses: “Como de 
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costume, Jesus foi para o monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao 

lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Num daqueles dias, 

Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus” (BÍBLIA, Lucas, 6:12, 

13:39-40). 

 Essa construção de um lugar sagrado por diferentes correntes evangélicas, a 

princípio pode parece algo contraditório, pois a origem fundante da religião evangélica, foi 

exatamente um movimento iconoclasta, e sobre esse princípio fundante teve todo um 

desenvolvimento de uma teologia iconoclasta, principalmente condenando lugares tidos 

como sagrados pela igreja Católica, de onde o protestantismo evangélico saiu. Como que 

uma religião altamente iconoclasta constrói uma relação com o divino a partir exatamente 

de uma construção de um lugar sagrado? Não é atoa, que o movimento de oração no 

“Monte” produz tanto conflito no movimento evangélico, onde grupos são totalmente 

contrários a esse tipo de prática, mas ao mesmo tempo, que produz fascínio a setores 

diversos do mundo evangélico, até mesmo fora do circulo pentecostal. Ainda não tenho 

uma resposta para essas questões, e na verdade, foram essas perguntas que fizeram 

despertar o meu interesse em pesquisar a prática da oração no monte.   

Interessante que essa construção de sagrado por alguns grupos evangélicos, não é 

compreendido como sendo algo Icástico, e desta forma, não entrar em confronto com o 

principio evangélico da iconoclastia. Isso nos dá algumas pistas, sobre possibilidades de 

compreensão. Um caminho possível para tentar entender esse processo, é voltar onde ele 

começou, e percorrer o caminho até onde ele chegou. Ele começa primeiro na adoção de 

um mediador da fé, que é a Bíblia, se for olhar essa mediação na perspectiva de Meyer, 

como mídia, ela é uma dupla mídia, pois enquanto palavra (discurso) ela é mídia e produz 

um conteúdo, inseparável da forma. O conteúdo e forma material são amalgamados, e 

também é mídia enquanto livro, e produz um conteúdo inseparável de sua forma. Nesta 

perspectiva, mídia não é o meio através do qual as informações são divulgadas (neste caso, 

a fé, e as práticas religiosas), ela própria também faz parte do conteúdo, ela não é apenas 

uma construção simbólica da religião, mas a mediadora da construção do mundo real. 

Tenho a sensação que isso é um sistema cíclico, pois o corpo que está no mundo é pura 

percepção, esse corpo perceptivo na interação com o mundo, e sobre ele produz, constrói 

abstração, ao fazer esse movimento, produz sentidos, cria materialidades e objetos no 

mundo. Os objetos religiosos são simbólicos, mas também possuem materialidade. Na 
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minha intuição, esse processo cíclico da religião se dá, quando sobre objetos culturais já 

construídos, sejam eles materiais ou conceituais, os indivíduos religiosos sobre estes 

produzem imaginação, faculdade de representar objetos pelo pensamento. Minha 

impressão que essa ação da imaginação sobre o objeto é uma dupla abstração, isso cria 

uma imagética da relação com a transcendência, é possibilitando conceber novas 

realidades de mundo. Então esse processo passa de percepção do pré-objeto ao objeto, e 

depois, do objeto ao objeto, neste caso, uma ação simbólica mediada pela materialidade 

acionada por aquilo que Meyer (2019 *2009+) chamou de formação estética, que 

poderíamos simplificar, chamando de um sistema sinestésico. Onde todos os sentidos estão 

envolvidos na construção de uma estética evangélica, essa estética não diz respeito a uma 

visão do belo, mas do real, essa estética acaba produzindo uma imagética da experiência 

religiosa. 

O fato de que imaginações, principalmente na esfera da religião, são capazes de 
afetar seus observadores e induzir neles um senso de verdade e poder (...) é bem 
capturado pelo deslocamento proposto para o sentido de estética. Em outras 
palavras, estão em jogos modos nos quais imaginações se materializam e são 
experimentadas como reais, e não como meras representações intercambiáveis 
alocado na mente. Formas culturais. (MEYER, 2019 *2009+, p. 53) 

 

  Um semelhante indissociável daquele que o concebeu, o monte não é visto como 

Icástico, porque ele não  uma representação do sagrado, ele é o mesmo sagrado, é a 

continuação interrupta daquela materialidade construída a partir do texto bíblico, nesta 

construção de mundo a partir da mediação, o Jesus que sobe o monte, ele está lá, por isso 

o lugar é sagrado.  Ao chegar neste lugar sagrado, o corpo mais uma vez entra em ação, 

primeiro pela percepção, depois pelo processo consciente e inconsciente de aprendizado 

do habitus desta comunidade moral. Isso tudo atravessado pela visão estética que aciona 

todo o corpo, todos os sentidos deste corpo produzindo uma imagética deste sagrado, 

onde as emoções são uma constância e parte integrante do ritual, isso produz uma 

transcendência do self. 

 Neste processo, materialidade não é apenas um meio de representar algo, não tem 

apenas um significado simbólico, ela é o real. Caso consigamos avançar na produção de 

pesquisas etnográficas com essa perspectiva, podemos talvez colapsar as separações que 

fazemos entre meio e mensagem, forma e conteúdo. Isso pode nos fazer chegar (ou não) a 

conclusão que elas são inseparáveis e, portanto, não só a religião deve ser encarada como 
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um sistema holístico de mundo, mas termos um sistema de análise holística da religião, 

sobre essas questões (meio e mensagem, forma e conteúdo). Elas são inseparáveis, e o 

todo, é maior do que a soma das suas partes.   

Quero reforçar apenas que esses processos não são construídos fora do contesto 

social, pois se perpetuam, exatamente porque não são construções de self, não são 

indivíduos que constroem essas vivencias, essas experiências não são individuais. São 

frutos de processos sociais intricados e difusos. Emaranhados de percepções, que pairam 

sobre um ponto comum, que criam diferentes visões estéticas, criando uma comunidade 

moral que compartilha esse mesmo mundo. 

         

Considerações finais 

Tentamos de forma rudimentar neste exercício etnográfico, treinar nossa 

capacidade de percepção etnográfica e construir uma familiaridade como o campo que 

pretendemos empreender as nossas pesquisas, para nossa dissertação, ao mesmo tempo 

em que tentamos encontrar alguns caminhos e possibilidades para compreensão do 

movimento de peregrinação da oração no “Monte”. 

 Não temos a pretensão, que esses caminhos apontados neste exercício, sejam 

modelos de análises, mas foi uma tentativa de conceber possibilidades analíticas, que 

podem ser ou não frutíferas neste campo de pesquisa. São apostas que fizemos para  tentar 

compreender como esse espaço e construído por seus agentes, neste sentido, acho 

interessante alguns caminhos escolhidos para essa investigação, entre elas, a tentativa de 

concernir a topografia sagrada deste lugar, e fazer as conexões possíveis diante da 

precariedade de materiais que um exercício etnográfico neste modelo oferece, mesmo 

assim, caminhamos no sentido de ver os usos deste lugar e de que forma esse lugar é 

apropriado por seus usuários, e que significados eles dão a esses usos? 

Outro ponto que achamos importante neste esforço foi analisar como a religião 

(essa comunidade moral) contém no seu construto de real, uma materialidade que não é 

apenas uma representação simbólica do sagrado, mas uma parte inseparável do conteúdo 

do mundo construído pela religião. Além disso, tentamos ver como os corpos são acionados 

no ritual, eles são sujeitos e não objetos, e a sua ação no mundo produz sentido e forma e 

constrói uma realidade. Isso tudo se dá no campo de uma intensa disputa pela construção 

de uma episteme desta prática religiosa, que não está dada, mas está em constantes 
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processos de construção. Essas dinâmicas rituais são operacionadas por sistemas que 

moldam os corpos produzindo uma corporeidade comum, e essa corporalidade é pública, e 

isso que quer dizer, que é inteligível por seus pares, mesmo que parte deste processo 

aconteça de forma não racional ou racionalizante, mas isso não quer dizer, que são 

processos irracionais ou antirracionais ou pré-cultural, mas que seus processos são 

desenvolvimentos (parte do seu conteúdo acontece), é construído em algum momento, 

antes de ocorrer processos de abstração, são modulações inconscientes do self que podem 

está sendo acionadas de alguma forma, que não conseguimos neste exercício definir, 

mesmo assim, existiu uma tentativa de  apontar um caminho por esse trabalho, mas que foi 

apenas uma suposição, e que essas modulações do self, juntamente com o acionamento do 

habitus no momento ritual, faz com que o individuo passe por uma transcendência do seu 

self, isso principalmente no ritual da glossolalia, mas corta boa parte da experiência 

religiosa de peregrinação do “Monte” de oração. Esses processos criam corporeidades e 

realidades. Como colocado durante todo seu percurso, era de fazer um exercício de 

aproximação com o campo pretendido, ao mesmo tempo em que também, construísse 

uma familiarização com a dinâmica ritual de peregrinação de oração no “Monte”, desta 

forma, apontar, ou na verdade, tentar encontrar caminhos que posteriormente, pudessem 

ser seguidos na implementação de uma pesquisa etnográfica de “verdade”. Como também 

ter contato com uma biografia, que desse conta de auxiliar o entendimento dos processos 

que são desenvolvidos neste campo. Então, tanto o exercício, quanto os autores acionados 

neste trabalho, cumpriram o seu proposito, ao meu ver. 
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O “SARAU DA ONÇA” E OS TRÂNSITOS RELIGIOSOS DE JOVENS DA PERIFERIA DE 
SALVADOR 

 
Mossi Kuami Anoumou353  

 
Resumo 
Esse trabalho busca identificar, nos eventos do Sarau da Onça, os processos que propiciam a construção da 
identidade negra como nova forma de resistência à discriminação racial na cidade de Salvador. As questões 
abordadas buscam compreender duas dimensões desse processo: as repercussões dessa aprendizagem na 
vida dos participantes e as consequências não previstas das motivações pessoais, que levaram esses jovens 
negros católicos a se “converterem” às religiões de matrizes africanas, como fonte de identidade e orgulho 
negro. 
 
Palavras-chave: Identidade; Identificação; Conversão; Religião.  

 

Essa pesquisa nos levará a analisar a vivência de um grupo de jovens 

soteropolitanos que luta pela sua visibilidade identitária. Trata-se dum estudo etnográfico 

de um grupo de jovens negros que conseguiram superar essa realidade sócio-político de 

racismo e de negação em Salvador. Aborda em particular a questão do trânsito religioso, 

nesse caso, jovens anteriormente católicos que se redescobrem em outra experiência 

religiosa.  

 

O bairro de Sussuarana 

A atual pesquisa aconteceu na periferia de Salvador (BA), no bairro chamado 

Sussuarana, um bairro que se assemelha a uma cidade, levando em consideração sua 

população de cerca de 53.967 mil habitantes, de acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE 

obtida a partir dos Resultados do Universo do Censo 2010. A grande Sussuarana é uma 

área formada pelos bairros Nova Sussuarana, Novo Horizonte e Sussuarana Velha. Para os 

moradores mais velhos, essa divisão é o resultado do crescimento rápido do bairro que, no 

início da sua formação se chamava de Jardim Guiomar. Numa entrevista com dona Maria 

de Amparo Silva que chegou “no bairro no dia 28 de setembro 1979 às 14h”, Jardim 

Guiomar era habitado por uma espécie de onça chamada Suçuarana ou onça-parda. O 

nome atual do “Sussuarana” veio dessa onça. Situa-se no chamado miolo urbano, como 

mostra a figura 1. Limitado entre o Centro Administrativo da Bahia, os bairros Tancredo 

Neves e Mata Escura, Sussuarana apresenta hoje, a característica de um bairro pobre. Tem 

                                                      
353
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cerca de dez (10) condomínios e o conjunto habitacional Sussuarana, 31.936 imóveis até 1° 

andar entre eles 25.713 residências, 1494 comércios, 1881 terrenos e 2848 igrejas e 

garagens. Esses dados são fornecidos pela agente de saúde, servidora pública, membro da 

paróquia.  

 

A presença dos padres Combonianos em Sussuarana 

No dia 03 de julho de 1998, os missionários combonianos, cujo carisma é a total 

dedicação aos mais excluídos e marginalizados, tomaram posse da paróquia São Daniel 

Comboni em Sussuarana para desenvolver um trabalho com os afrodescendentes. Esse 

trabalho consiste, não somente em celebrar os sacramentos, mas também acompanhar as 

lutas sociais da população que busca seus direitos. Os padres combonianos são uma 

congregação religiosa fundada por São Daniel Comboni. Eles abraçaram a luta social desse 

bairro quase abandonado, pois faltava estrutura social e saneamento básico, o que 

prejudicava a saúde dos moradores. No ano 2000, criaram o Centro de Pastoral Afro Pe. 

Heitor Frisotti (CENPAH) para exercer atividades de formação identitária, arte-educação, 

promoção da autoestima de grupos, coletivos e comunidades na luta contra toda e 

qualquer discriminação. Tornou-se, assim, um espaço em construção de resistência. Era ao 

mesmo tempo, espaço para as atividades da igreja e também do bairro. O Cenpah localiza-

se no Novo Horizonte na rua Albino Fernandes 59c. 

O tempo passou e as atividades foram bem sucedidas e deram origem ao Sarau da 

Onça em 2011. Trata-se duma atividade cultural periférica, tendo como objetivo despertar 

nos jovens negros o desejo de buscar sua visibilidade a partir da poesia. São encontros de 

poesias que têm “como foco o acesso aos bens culturais, a ressocialização de populações 

marginalizadas, buscando promover e incluir socialmente esses sujeitos no modo como 

negociam e elaboram sua memória e suas identidades” (OLIVEIRA; FAGUNDES OLIVEIRA,  

2017, p. 122).  

No mês de outubro de 2018, eu fiz uma pesquisa de campo para saber mais sobre a 

proveniência religiosa dos fieis dessa paróquia. Foi desenvolvido um questionário entre 

cinco grupos da renovação carismática. O número dos informantes era cinquenta e oito 

(58). Acho interessante apresentar aqui algumas características desses informantes. Das 43 

respostas, 12,9% são entre a faixa etária de 15-24 anos, 32,3% entre 24-44 anos, 32,4 % 

entre 45-59 anos e 22,6% entre 60-90 anos. A respeito da cor da pele, 68,8% declararam-se 
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negra, 28,1% parda e 3,1% branca. Essa informação é muito importante para entender 

melhor o processo de trânsito religioso do grupo.  Pesquisei também sobre a religião de 

proveniência e o questionário revelou o seguinte: 90,5% se declararam católicos, 1% 

evangélico, 2% Umbanda/Candomblé, 1% declarou-se sem religião e 5,5% restantes não se 

pronunciaram. Quanto aos parentes desses informantes, a pesquisa mostrou que 87,2% 

das mães são católicas, 2% evangélicas, 2% Umbanda/Candomblé e 1% sem religião; 

enquanto 77,1% dos pais são católicos, 2,9% evangélicos, 2,9% Umbanda/Candomblé e 

17,1% sem religião. Nota-se a predominância dum catolicismo considerado como evocação 

familiar ou tradicional. Os informantes manifestaram isso nas expressões como: “fui 

batizado na católica”; “a minha mãe sempre me levava quando era criança”.  Lísias diria 

que: “o catolicismo continua sendo a grande referência religiosa da sociedade, embora 

declinante quanto à identificação dos brasileiros com ele ao longo das últimas décadas” 

(LÍSIAS, 2008, p. 158). Em geral, esse grupo pesquisado veio do interior com uma renda 

familiar baixa assim como o nível de escolaridade baixo. Uma das características deles é 

que foram e continuam sendo os maiores opositores dos missionários que trabalham no 

meio deles. Essa oposição vem, sobretudo quando se fala da questão social da paróquia. 

Eles são contra o Sarau da Onça, pois argumentam que leva os jovens a saírem do 

catolicismo para entrar nas religiões de matrizes africanas. Não somente o Sarau, mas os 

missionários são malvistos e criticados pelo fato de apoiarem os encontros do Sarau. Além 

dos questionários, entrevistei algumas pessoas e as respostas delas são surpreendentes. 

Dizem que os missionários, “em vez de converter as pessoas para Jesus, as tiram de Jesus 

para levar no Candomblé”. Como veremos mais para frente, isso dividiu a paróquia em dois 

grupos antagonistas. Um dos padres mais citado foi o padre Heitor Frisotti que faleceu há 

vinte anos.  

Assim, começou na paróquia um processo de condenação e de acusação. Os 

questionários revelaram que alguns membros do grupo ainda pensam que os membros das 

outras religiões que não creem em Jesus Cristo vão ser condenados.  Foi questionado a 

respeito da salvação dos não-cristãos e a resposta foi assim: 24% acreditam na condenação 

dos que não creem em Jesus Cristo e 48% não acreditam. O resto não quis se pronunciar. É 

dessa divisão de opinião que irei tratar agora a questão da saída do catolicismo dos jovens 

que frequentam o Sarau.  Assim, procurarei analisar a organização social e educativa desse 

centro e, em particular, o Sarau no intuito de evidenciar as repercussões dessa 
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aprendizagem na vida dos participantes, e as consequências não previstas (pelo menos 

para os religiosos) das motivações pessoais, que levaram esses jovens negros a se 

“converterem” às religiões de matrizes africanas, como fonte de identidade e orgulho 

negro. 

 

O Cenpah e o processo de construção de identidade 

Pisei o solo de Sussuarana em janeiro de 2016, tendo como objetivo principal o 

acompanhamento do CENPAH. Em fevereiro, tive a chance de participar do Sarau. A minha 

primeira impressão foi a de me sentir bem em casa, no meu país (Togo). É que vi muitas 

coisas semelhantes no jeito de ser dos participantes do grupo (a cor da pele, o vestiário, os 

turbantes, o cabelo crespo e as tranças das mulheres). Nesse sentido, pode se dizer que “os 

símbolos distintivos de grupos, extraídos de uma tradição cultural e que podem servir para 

resistência, são abocanhados em um discurso oficial” (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, p. 239). 

Outra coisa interessante, que chamou muito a minha atenção foi o orgulho que esses 

jovens periféricos manifestavam durante as atividades. Parecia-me que a cor preta para 

eles não é objeto de fraqueza, de vergonha, de submissão como eu tinha percebido ao 

longo dos cinco anos da minha estadia no Brasil. Assim, me senti à vontade para ficar mais 

perto deles e observar a dinâmica de vida desse grupo porque, “desde a formulação do 

problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos 

dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa” (GIL, 

2008, p. 100). Para realizar um bom trabalho de coleta de dados, tive que, como um bom 

etnógrafo, abandonar os preconceitos, as ideias que eu tinha escutado a respeito desse 

grupo.   

São encontros de poesias e partilha das realidades vividas de discriminação, racismo 

e rejeição no dia a dia. Linguagens literárias de resistência periférica, as poesias publicadas 

no livro “Poéticas periféricas: Novas vozes da poesia soteropolitana” são como uma:  

 
 
bússola criativa que desloca pautas vitais para reflexão e debate de assuntos 
como racismo, homofobia, a identidade e o machismo (...). A obra reafirma e 
reforça a identidade, fomentando a criação de novos espaços populares para a 
reflexão sobre as pautas anteriores citadas (ALMEIDA DE JESUS. Org. 2018, p. 9). 
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 Essas poesias de afirmação da identidade negra como sujeito e não objeto, vão 

mudando o jeito de ser, de pensar, de falar, de vestir-se desses jovens. Foi a primeira coisa 

que notei dos encontros. A repetição das poesias de afirmação da pele escura e de 

resistência vai reconfigurando os participantes para aceitarem, o que são realmente: 

Negro. A nova resistência à discriminação é a afirmação da identidade negra como uma 

identidade autônoma, com seus privilégios e direitos iguais às outras identidades. Bispo 

diria que “na perspectiva da resistência cultural, essas identidades vêm sendo 

ressignificadas como forma de enfrentar o preconceito e o etnocídio praticado contra 

povos afro-pindorâmicos e os seus descendentes” (BISPO, 2015, p. 38). E como na 

etnografia “o autor é, ao mesmo tempo, o seu próprio cronista e historiador” 

(MALINOWSKI, 1978, p. 18), fui observando e pude mais tarde perceber uma diferença 

entre os jovens que frequentam o Sarau e os que não frequentam. Esses últimos, a maioria 

enraizada na renovação carismática católica, não manifestam esse orgulho de ser negro ou 

negra. No entanto, analiso que, quanto mais participo dos encontros, mais o meu interesse 

pela questão da visibilidade identitária aumenta. É que a participação no Sarau da Onça 

ajuda esses jovens a tomar consciência da visão que a sociedade projeta sobre eles: seres 

com menor capacidade intelectual, traficantes, ladrões... Essa visão de branco sobre o 

negro, reflexo da visão do Ocidente sobre o resto do mundo, do etnógrafo sobre os 

nativos, será criticada nas poesias, ultrapassando assim o que Clifford chamou de visão 

monológica, colonial que apresenta somente ao leitor, o ponto de vista do etnógrafo.  

Coloquei-me à disposição para ouvir eles e trocar ideias. Foi assim que percebi que 

não somente o Sarau propicia uma auto aceitação, mas também ajuda na identificação 

com as religiões de matrizes africanas.  Houve, ao passar do tempo, uma interessante 

migração individual e coletiva do cristianismo para a religião de matriz africana. Descobri 

nas minhas conversas que a maioria dos que frequentam os encontros pertencem às 

religiões Umbanda e Candomblé e eles não medem esforços de se mostrarem, mesmo 

sofrendo do preconceito da parte dos velhos companheiros na fé cristã. A verdade é que 

eles eram líderes da juventude da Igreja Católica, alguns eram catequistas, ministro da 

Palavra. Mas uma vez reconhecidos negros, abandonaram o catolicismo para aceitar o 

“chamado dos ancestrais”, como eles têm costume de me falar. A verdade é que esse 

catolicismo “serviu de ligação com um passado africano que era importante elemento na 
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composição das novas identidades das comunidades afrodescendentes no contexto da 

diáspora” (DE MELLO, 2002, p. 127). 

 

Da construção de identidade à mudança de religião 

 Comecei a me perguntar sobre os motivos que levaram esses jovens a mudarem de 

religião ou a se converterem.   Segundo RESENDE e MAGGIE (2002) a conversão não é 

sempre a adoção de uma série de traços culturais brancos, incluindo vestiário, gestos e 

música, mas também a adoção de uma série de traços culturais africanos, incluindo 

vestiário, gastronomia, gestos e música. No caso do Sarau da Onça, os jovens são atraídos 

por esses traços culturais africanos.  

Numa conversa com uma das coordenadoras do Sarau, ela confiou a mim dizendo: 

 
“a minha saída para o Candomblé foi um chamado dos Ancestrais como o senhor 
também foi chamado por Deus para ser padre. Recebi um dia o convite de 
participar duma festa num terreiro aqui perto de casa e fui, pois faz tempo que 
eu mesma senti um desejo estranho em mim de assistir uma festa dessa. Fui e ao 
longo da festa bolei sei lá ... Eu não tinha entendido nada daquilo que aconteceu 
naquele dia. Enfim, ah deixa para lá. Hoje sou de Candomblé pronto e gosto. Vou 
pra missa quando dá vontade quando sobretudo é o senhor que celebra”.   

  

Outra militante do Sarau relatou certa rejeição da parte da igreja quando começou 

a assumir a sua identidade negra, usando turbante com cabelos crespos. Essa rejeição vem 

sobretudo do grupo da renovação carismática.  Assim falou:  

 
Padre o senhor não imagina, eu era catequista e fazia parte também da pastoral 
da juventude. Eu era feliz fazendo isso até o dia em que comecei a frequentar o 
Sarau da Onça. A partir desse momento mudou a minha vida na igreja. É por que 
comecei a me amar do jeito que sou; comecei a amar a mim mesma sabe padre? 
O sarau me ajudou a ser eu mesma, a aceitar a minha negritude e assim comecei 
a deixar meus cabelos como o senhor tá vendo agora e sou linda assim. Mas isso 
fez cair sobre mim uma grande perseguição dentro da igreja e aos poucos perdia 
a felicidade que tinha ali. Eu fui me afastando e hoje estou no Candomblé pois ali 
fui bem acolhida. Vou sempre mas ainda senti desejo de voltar à igreja. Quando 
meu filho nascer, vou batizá-lo com o senhor...” 

   
Ela manifestou o desejo de voltar a fazer aquilo que fazia antes, mas não vai poder 

devido ao clima ou o ambiente conflituoso. No caso dela, o que levou ela a sair da igreja 

não é uma questão de buscar solução aos problemas da vida como isso acontece 

frequentemente. Pois as pessoas vão para os terreiros resolver problemas delas, a maioria 

é católica. Esses problemas geralmente relacionam com a saúde, a vida conjugal, o filho 
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envolvido nas drogas... Outras se afastam do catolicismo por causa do comportamento dos 

líderes. Os que vão nas religiões de matrizes africanas somente para resolver problemas 

acabam não ficando. Isso mostra “o caráter de religião de passagem ou de retorno que as 

religiões afro-brasileiras têm evidenciado em nossas pesquisas” (LÍSIAS, 2009, p. 111). Se 

geralmente do catolicismo, as pessoas passam pela Umbanda e pelo Candomblé para 

resolver alguns problemas da vida e depois voltam ao catolicismo tido como religião da 

família, nesse caso concreto de Sussuarana, os jovens do Sarau mudaram porque se 

identificaram. É um processo de identificação. Eles se sentem atraídos, chamados ou 

encantados pelo “banho de ervas e de cachoeira, o jogo divinatório, a beleza das roupas e 

dos rituais” (LÍSIAS, 2009, p. 111). Gostam de dançar ao som do batuque e de atabaque, 

instrumento usado geralmente na cultura africana. Gostam de ouvir sobre a 

ancestralidade, da maneira de curar as doenças com ervas, dos orixás... Não encontrando 

esses elementos de identificação no catolicismo, e sobre a influência da repressão, a saída 

tornou-se a única solução. Secundo TAVARES e CAMURÇA (2004, p. 28), os jovens, a partir 

das aprendizagens no Sarau e de contextos socioculturais disponíveis, elaboram 

classificações singulares de crenças e religiosidades que, mesmo provisoriamente, lhes 

fornecem identidades. 

Achei interessante relatar aqui a experiência do líder do grupo. Sandro, um dos 

fundadores do Sarau se sentiu rejeitado também quando o seu crespo assumiu. Assim 

relatou: 

Berna, um grande fator que contribuiu para que as pessoas, principalmente os 
jovens saíssem da igreja católica para as religiões de matrizes africanas é que ela 
(a igreja) não permitia que os jovens tivessem a autonomia de fazer suas coisas. 
As políticas que ela pensava não incluíam os jovens. Esse era um fator; outro 
fator foi de ela confrontar e dizer que os jovens não eram capazes de decidir 
sobre coisas, assim problematizar as coisas que queriam executar... Que os jovens 
não tinha capacidade de gerenciar atividades viu, isso faz com que os jovens se 
afastassem porque em contrapartida com isso tinha o Sarau da Onça que 
estimulava os jovens e mostrava pra eles que eram tão capazes contra as pessoas 
fazerem as coisas por eles.  
Por esse motivo esses jovens partiram da igreja católica para as religiões de 
matrizes africanas e também por conta do acolhimento que se tem nesses 
espaços religiosos onde eles são ouvidos. E foi a renovação carismática que não 
permitia que esses jovens tivessem essa autonomia. Por isso que gerou esse 
conflito de dizer que a pastoral afro, por trabalhar as questões afro descendentes 
dentro do Evangelho, estava trazendo Candomblé dentro da igreja.  
Por conta disso as missas inculturadas pararam de ser realizadas dentro da 
paróquia. O uso também de turbante, tranças foi outro problema.  
É homens e mulheres obviamente negros que começaram a se identificarem a 
partir do Sarau e começaram a  identificarem com as questões afro, mas não 
somente a questão da religião  mas as vestimentas utilização de turbantes, 
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penteados, tranças e afins foi vista pela igreja como uma certa afronta para com a 
doutrina da igreja que segue um padrão europeu e que as pessoas através do 
Sarau aprenderam a seguir um outro padrão que seria diferente do da Europa.  
Nós percebemos que isso foi uma forma de negação da nossa identidade e pior a 
igreja passou a nos demonizar principalmente relacionadas à religião de matrizes 
africanas.    

   

Deu para perceber nessa entrevista o desejo de mudança de paradigma, de passar 

da voz passiva para a voz ativa. Também o desejo de “inculturar o evangelho” dentro do 

padrão afro com as danças, músicas, roupas... Em outras palavras, é viver a fé católica com 

algumas práticas da cultura africana como danças, batuque... Esses jovens quiseram dançar 

ao som do atabaque durante as missas.   Nessas danças encontra-se “os elementos 

africanos nelas presentes, como os ritmos, os passos, as letras das músicas, permeadas de 

palavras de origem africana, e símbolos que mesmo transformados remetem às suas 

raízes” (DE MELLO, 2002, p. 141). Por isso eles aprendem alguns cantos em línguas 

africanas como Lingala, Kinande, Ewe, Mina, Suaíli... Essa necessidade cresceu de tal 

maneira que esses jovens não conseguem mais viver sem ela. A questão da identidade afro 

aparece realçada e não permite mais que esses jovens sigam outras identidades que não 

contemplam os valores africanos. Eles tomaram consciência de que “sua identidade 

católica e sua identidade africana ao mesmo tempo se confundem e se opõem” (SANCHIS, 

2018, p.333). O objetivo do Sarau é atualizar a identidade étnica de comunidades negras 

como:  

uma reação à ação invisibilizadora da sociedade nacional que imporia aos negros 
uma auto-apreciação enquanto parte de um todo hierarquizado, de forma que 
quando eles constroem uma identidade auto-centrada, esta é estruturada 
enquanto identidade étnica, como uma forma de resistência à “pressão 
classificadora” da sociedade nacional (JEFERSON e CARLOS 2007, p 166).  

 

Assim escreveu Sandro numa das poesias esse despertar de sair da zona de 

instrumentalidade, de invisibilidade para o lugar de voz e protagonismo:  

 
 
 

Negaram-me, 
Me manipularam o tempo todo 
Me dizendo que as coisas que eu gostava não prestavam 
Meu cabelo não prestava, minhas crenças não prestavam 
Que os meus reis e rainhas não existiam 
Me fizeram escravo 
Definiram um padrão e eu estava margem dele 
Me negaram o direito de viver, ser livre 
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As minhas escolhas só eram aceitas se fossem as escolhidas deles 
Hoje, sem o efeito do veneno que foi injetado em minha mente 
Vejo o quanto é importante ser mais consciente 
O quanto a minha presença significa uma ameaça 
Nunca fui aceito e por isso eu não aceito 
Esse papo de que somos todos iguais 
Pra mim sempre teve uma outra balança 
Na hora da abordagem dos policiais 
Ser crespo sempre feriu os bons costumes 
Por isso é mais que afirmação quando 
Um preto seu crespo assume 
É acima de tudo um ato político 
Mostrar que não desistimos 
E nunca estivemos satisfeitos com o padrão  
Se o Black atrapalha, sempre foi essa nossa condição 
E entenda que eu sou lindo e não preciso de opinião 
Com a minha família aprendi sobre a autoafirmação 
Vim para escurecer, porque tá muito claro 
E falar em alto e bom som 
Que sou descendente de reis e rainhas 
E não de escravos.   

                                            (Sandro Sussuarana, 2018, p. 35) 

 
Negar a religião do outro para convidá-lo a aceitar outra tida como superior ou puro 

constitui uma forma do racismo. Esses jovens agora na sua nova prática religiosa querem 

que seus Orixás sejam respeitados, pois são como os santos no catolicismo e não tem nada 

de demónios.  Por exemplo, pode se dizer que Exu era um orixá ou santo como outro 

qualquer que tinha a sua confraria especial e seus adoradores e que a sua identificação 

com o demônio seria apenas um produto de uma influência do ensino católico (SOUSA 

JUNIOR, 2018). No início os jovens do Sarau foram denunciados de praticar o sincretismo, 

pois usavam colares na igreja, e dançavam durante as missas afro como se fosse num 

terreiro. É que para a igreja católica o sincretismo é compreendido como algo pejorativo, 

negativo e denunciador de falta de legitimidade e originalidade religiosa. Algo que deve 

contraposto às experiências de fé, como o catolicismo (SOUSA JUNIOR,  2003).  

O Sarau da Onça, na sua missão de ajudar os jovens a promoverem a cultura da paz, 

do respeito e da igualdade racial, contribuiu para que esses jovens descobrissem e 

reconhecessem a sua identidade centrada nos valores africanos. A vivência desses valores 

na igreja católica em Sussuarana acarretou um conflito interno. Um grupo opôs-se a essa 

nova tendência de ser cristão. Atraídos pelas religiões de matrizes africanas onde esses 

valores afros são vividos, esses jovens mudaram de religião onde podem manifestar sua 

identidade. Alguns permaneceram no catolicismo, mas continuam frequentando todas as 

atividades do Sarau “pois o que se procura não é mais simplesmente, como em outras 
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épocas recentes, a recuperação de traços perdidos de uma cultura, mas a afirmação de 

uma identidade, da qual essa cultura será eventual veículo e expressão” (SANCHIS, 2018, p. 

322).      
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MESTRES DE PESCA: A PESCA NA PRAIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 
 

 Ramona Raissa do Nascimento Guerra Melo Ribeiro354 
 

Resumo 
Este trabalho buscou analisar os pescadores artesanais de São José da Coroa Grande, litoral sul do Estado de 
Pernambuco, cujo objetivo principal consistiu-se em compreender a relação do mestre com a territorialidade, 
a fim de identificar sua forma de exercer a sociabilidade marítima. Recorrendo metodologicamente a 
etnografia, cuja análise qualitativa empregada buscou a classificação dos pescadores de acordo com suas 
especificidades, práticas e técnicas, por intermédio de uma análise comparativa entre o observado e o 
entrevistado. 
  
Palavras-chave: Pescadores Artesanais; Mestrança; Territorialidade. 

 

Uma breve contextualização 

A pesquisa desenvolvida propôs-se a estudar os pescadores artesanais situados na 

praia de São José da Coroa Grande, Pernambuco, cujo enfoque central do trabalho foi à 

figura do mestre de pesca, o qual é também um formador, um educador dos novos 

pescadores, de modo que não possa haver o trabalho da pesca artesanal embarcada 

(pescaria feita por meio de embarcações: barcos motorizados, canoas e/ou jangadas) sem 

que haja a presença do mestre, assim como não pode existir este sem aquele.  

O mestre da pesca artesanal é o pescador mais habilidoso no manuseio com as 

águas, sabedor de seus percursos, possuindo conhecimento sofisticado sobre o ciclo das 

espécies de pescados, formas de marcação dos pesqueiros, capacidade de articular 

questões meteorológicas com tipos de ventos e marés, fases da lua, bem como é aquele 

que detém de um reconhecimento do seu saber-fazer. Assim como o respeito e autoridade 

por parte dos demais tripulantes/pescadores (MALDONADO, 1993), o que fora possível 

certificar em campo. 

No que diz respeito às pesquisas desenvolvidas nas Ciências Sociais, sabe-se que 

durante décadas os pescadores artesanais foram abordados como subcategoria do 

campesinato, devido a algumas semelhanças por eles partilhados, visto que, além de serem 

atribuídos como produtores primários (de alimentos), a sociabilidade desses grupos sociais 

se constituiriam pelo núcleo familiar e por laços de compadrio, que se somavam à situação 
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que ambos possuíam enquanto sujeitos subordinados política e economicamente frente ao 

Estado e às classes sociais abastadas. Ademais, a organização social deles não seria 

pautada pela busca do lucro, embora o comércio de sua produção tivesse relevância, e sim 

por uma relação de pertencimento com a natureza, com a comunidade local e os seus 

territórios de morada e trabalho, de modo a refletir no reconhecimento de tais grupos 

como, praticamente, autossuficientes, detentores dos mínimos vitais para a sobrevivência 

(DIEGUES, 2004; FURTADO, 1993; RAMALHO, 2006). 

Porém, tais semelhanças não foram suficientes para explicá-los, uma vez que os 

“pescadores” podem ser divididos, historicamente, em dois grupos, de acordo com Diegues 

(1983) e Maldonado (1986; 1993): pescador-agricultor e pescador artesanal.  No caso dos 

pescadores-agricultores, eles seriam portadores de características campesinas, pois as 

atividades pesqueiras ocupariam apenas um determinado período do ano, a depender do 

calendário agrícola, cuja pesca é utilizada apenas como um complemento de sua renda 

e/ou para o consumo familiar. Aqui o “valor de uso” é mais decisivo do que sua condição 

de “valor de troca”355.  Por outro lado, no caso do pescador artesanal, a pesca é a sua 

principal fonte de renda, seu centro de existência econômica e simbólica, é marca de seu 

modo de vida. 

Neste sentido, para o pescador artesanal, o pescado capturado não teria apenas um 

"valor de uso", mas, principalmente, um caráter de mercadoria. Esta relação de 

dependência para com o pescado,  faz com que o pescador artesanal passe mais tempo nas 

águas do que em terra. Deste modo, o mesmo seria resultado das transformações 

históricas vividas pela pesca e pelas regiões litorâneas, sendo, portanto, um 

desdobramento, em algumas localidades, do primeiro tipo pescador mencionado 

anteriormente, graças à perda de terras em decorrência da especulação imobiliária ou o 

avanço dos grandes empreendimentos agrícolas. 

Sendo assim, o processo de afastamento do continente - que ocorre quando o 

pescador artesanal passa a maior parte do seu tempo de vida e de trabalho nas águas do 

                                                      
355

 Para Karl Marx (1867), o valor de uso de uma mercadoria corresponde ao próprio objeto, a sua substância, 
a necessidades que podem ser satisfeitas pelas propriedades de um bem físico, que só se realiza no processo 
do consumo, de modo que não há dependência da apropriação. Ao passo que o valor de troca corresponde a 
quantidade, com uma relação econômica definida e inseparável de um mercado de trocas dos produtos, de 
modo que haja dependência da apropriação. 
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mar - acaba resultando na construção de um conhecimento tradicional que possui 

particularidades objetivas e subjetivas. Este conhecimento tradicional, abarca as dimensões 

da territorialidade e do trabalho (sociabilidades no barco, conhecimentos náuticos e 

pesqueiros, representações, técnicas e tecnologias, formas de organização do trabalho, 

etc.), ofertando profundas singularidades socioculturais a esse sujeito social (o pescador 

artesanal). 

Tal processo exige a existência de uma relação de cooperação e reciprocidade entre 

os pescadores, que se desenvolveria a partir do perigo representado pelo mar em sua 

magnitude e do tipo de trabalho aí exigidos para se pescar em águas marinhas. Sendo, 

neste momento que emerge a figura do mestre de pesca, historicamente, como alguém 

portador de uma autoridade que detém de um conhecimento particular e rico sobre a 

natureza, sendo fator determinante para a produção pesqueira acontecer e o 

conhecimento tradicional artesanal fazer-se.  

A importância da pesca artesanal no Brasil enquanto setor produtivo de grande 

relevância configura-se na inserção de mais de 1 milhão de pessoas diretamente na 

atividade, onde o Nordeste brasileiro responde por mais de 400.000 desse universo e 

Pernambuco conta com aproximadamente 30.000 trabalhadores (as) vinculados ao setor, 

ao longo dos seus 187 km de litoral. No caso de Pernambuco, a mesma cumpre vários 

papeis de destaque, seja na segurança alimentar de inúmeras famílias em muitos 

municípios costeiros, seja por ser também um trabalho que emprega números expressivos 

em várias cidades litorâneas do nosso estado (Goiana, Itapissuma, São José da Coroa 

Grande e Tamandaré, por exemplo), o que é apontado por pesquisas realizadas pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura em 2013 e pelo Instituto Oceanário-UFRPE em 2010. 

São José da Coroa Grande, litoral sul do Estado de Pernambuco (distante a 150 km 

da capital, Recife), representa, por sua vez, um local em que uma das principais atividades 

socioeconômicas é a pesca artesanal - com cerca de 1.000 pescadores e pescadoras 

associados à Colônia de Pesca local, sendo o município responsável pela maior produção 

pesqueira do Estado em seu litoral sul (RAMALHO, 2016) - que, assim como em outros 

lugares, passa por reformulações em suas práticas decorrente das mudanças 

socioambientais, da especulação imobiliária e das interferências industriais em seu meio, 

de modo que se fez relevante analisar, a partir do ponto de vista das comunidades 

pesqueiras, como essas mudanças são concebidas e compreendidas. 
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Diante da necessidade política e social de conciliar as demandas por utilização de 

recursos naturais costeiros com a necessidade de conservação e mesmo de recuperação 

dos ambientes estuarinos, a presente pesquisa teve como objetivo principal responder a 

seguinte pergunta: Qual a relação do mestre com a territorialidade? Analisando como a 

construção dos territórios pesqueiros poderia vir a se relacionar com a elaboração de 

conhecimentos ecológicos, além de buscar em seus objetivos específicos repostas a 

questões relevantes como: Qual a relação do mestre com o afeto?E como isso se 

relacionaria com o conhecimento tradicional, também chamado por Diegues de 

etnoconhecimento pesqueiro? Partindo da socioantropologia marítima das populações 

tradicionais. 

Para alcançar tais objetivos, a metodologia realizada seguiu o modelo proposto nos 

estudos da socioantropologia da pesca, que busca subsídio nas práticas etnográficas, com 

uma análise qualitativa dos dados obtidos, a fim de identificar os elementos constitutivos 

do saber-fazer que se faz presente no conhecimento pesqueiro desses homens do mar. 

Para tal, a realização do campo ocorreu entre o período de setembro de 2017 até maio de 

2018, ao qual foram entrevistados 10 mestres de pesca embarcado da praia do centro em 

São José da Coroa Grande. 

Ademais, através dos recursos já citados, fez-se possível identificar a configuração 

do mestre de pesca local, ao qual possui especificidades que serão melhor trabalhadas no 

corpo do texto, sendo interessante destacar a presença de dois tipos de perfis do mestre 

em São José da Coroa Grande, cuja racionalidade diferencia-se entre uma racionalidade 

mercantil e uma racionalidade simbólica. 

 

A dimensão da territorialidade na mestrança 

Simone Maldonado (1993), uma das principais referências na temática da pesca, 

aborda em seus escritos, elementos sobre a forma organizacional dos pescadores 

artesanais. Partindo de seu pressuposto central, a vida no mar, esses homens produziram 

um conhecimento da natureza explorada em prol de sua sobrevivência, bem como foram 

capazes de transformar o oceano em territórios de seu pertencimento societário. Assim, a 

pesca artesanal, segundo a referida autora, é caracterizada por um domínio complexo das 

confluências geográficas, onde o barco acaba sendo o espaço de desenvolvimento e 
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confirmação desses talentos náuticos e pesqueiros e de sociabilidades vivenciadas por dias 

em alto-mar. 

As características desse domínio complexo são ainda mais exigidas devido, inclusive, 

à simplicidade da tecnologia utilizada na pesca artesanal (alguns equipamentos de tradição 

secular e de feitura artesanal, tais como, o tipo de barco e linha utilizadas na pesca). Deste 

modo, a imprevisibilidade do pescado e da própria natureza marinha também colocam um 

peso importante para que os pescadores – em sua sociabilidade embarcada - desenvolvam 

um ethos356 particular, uma cultura singular enquanto prática social (DIEGUES, 1983; 

CORDELL, 2001). 

No que diz respeito ao território de pesca, este, expressa a presença de 

comunidades tradicionais de pescadores e pescadoras, que a depender das localidades ou 

das técnicas de trabalho que desenvolveram são chamados de: ribeirinhos, jangadeiros, 

camponeses-pescadores, açorianos, caiçaras, marinheiros, marisqueiras. Através dos 

pesqueiros (locais de morada, alimentação e/ou refúgio de espécies de pescados) 

encontram-se conhecimentos empíricos, práticas econômicas e socioculturais produzidas 

por várias gerações de pescadores numa mesma comunidade.  

Mas o que é um pesqueiro? Para Alpina Begossi (2004): 

 

Os pescadores artesanais, tanto de água doce como marinhos, não procuram as 
suas presas ao acaso, mas as buscam em locais específicos do rio ou do mar. Em 
termos ecológicos, tal comportamento não surpreende, visto que na natureza os 
organismos também não estão distribuídos uniformemente, mas sim em 
manchas. Essas são constituídas por percursos agregados que ocorrem em 
determinada área. Transferindo esse raciocínio para a pesca, podemos supor que 
o pescado é em geral encontrado agregado, em manchas, nos rios e mares. Ou 
seja, o que os pescadores denominam como “pesqueiro” são na realidade 
manchas de pescado, ou locais onde determinadas espécies são encontradas. 
 

Para alguns pescadores, encontrar pesqueiros, capturar ou navegar pelas águas 

com habilidade são aspectos que propiciam que o pescador seja conhecido como artista do 

mar e do estuário, ou seja, um mestre de pesca (RAMALHO, 2006). Cabe dizer que o saber-

fazer do pescador diante de cada instrumento de pesca, na proa da embarcação, anuncia 

                                                      
356

 Categoria analítica utilizada por Maldonado (1993), inspirada em Max Weber (2004) que compreende o 
ethos como um modo de vida, uma conduta que se baseia em normas éticas que tem por predicado valorizar 
não apenas o trabalho como domínio da natureza, mas o domínio do trabalho como domínio de si. 
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as confluências geográficas no âmbito da pesca tais como: correntes marítimas, vento, ciclo 

lunares, ciclos das marés, profundidade da coluna d’água e como navegar. 

Tais confluências são responsáveis por permitir a produção dos territórios de pesca, 

locais de trabalho nas águas. De acordo com o pescador, para usufruir da produção 

pesqueira nos territórios pesqueiros, é necessário entender as influências sazonais nestes 

ambientes costeiros para que se possa buscar ou aderir os recursos pesqueiros de forma 

mais adequada, rápida e eficiente. 

Assim, a questão da territorialidade pesqueira fornece, então, aspectos valiosos. 

Segundo John Cordell (2001), ao estudar pescadores no sul da Bahia na década de 1970, as 

pescarias baianas revelam diferentes maneiras do indivíduo se inserir na comunidade e daí 

ter acesso aos seus territórios de pesca, sendo o compadrio e os laços familiares instâncias 

que possibilitam tais acessos e usos dos pescadores. Além disso, a “lei do respeito” é 

primordial quando discutimos os segredos (MALDONADO, 1993) e a cultura tradicional dos 

pescadores artesanais na atividade de pesca. 

O que Maldonado chama de “segredo” corresponde a um conhecimento específico 

a respeito de um tipo de pesqueiro. Para a autora, existem dois tipos de pesqueiro, o de 

uso comum e o segregado. O pesqueiro de uso comum corresponde àquele que todos os 

pescadores têm conhecimento, enquanto que os pesqueiros segregados são 

correspondentes aos que apenas determinados pescadores reconhecem. Neste sentido, o 

pesqueiro segregado acaba por ser, em sua maioria, um saber especifico (segredo) dos 

pescadores mais habilidosos, geralmente, mestres. 

Mas, como se divide um pesqueiro? Para John Cordell (2001): 

Os pesqueiros são unidades básicas de apropriação social do espaço marítimo; 

contudo cada um deles comporta o uso de uma variedade de métodos de pesca (linhas de 

mão, redes de lanço, armadilhas etc.) São divididos em lanços ou nos menores espaços 

aquáticos determinados pelas mudanças noturnas e diurnas de marés [...]. O pescador não 

necessita estar sempre presente para defender seu território. Os pescadores têm em alta 

consideração, “o respeito” *...+. O respeito é criado e reafirmado através de atos, às vezes 

substanciais e às vezes triviais, bem como por gestos de benevolência recíproca. 

Dessa maneira, o uso dos pesqueiros revela conhecimentos tradicionais sobre as 

dinâmicas dos ecossistemas locais de pesca e as técnicas usadas para capturar os pescados. 
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A familiaridade de cada grupo de pescadores com uma dessas áreas marítimas desencadeia 

na criação de territórios incorporados à sua tradição. 

Com a reflexão acerca da percepção do espaço, que vai além da realidade 

geográfica, é possível reconhecer a pesca marítima como uma das formas sociais em que a 

percepção específica do meio físico é de grande relevância, tanto em termos técnicos como 

em termos simbólicos. E, tendo em vista a condição de patrimônio comum que é o mar, 

que atribui a indivisibilidade marítima e a ausência de apropriação formal e contínua do 

meio, a dimensão da territorialidade pode então ser representada através da relação de 

interdependência dos pescadores com a natureza, seja para garantia de sua subsistência, 

seja para o modo como se organizam em seu meio. O que nos permite, por meio da 

pesquisa, indagar sobre a configuração da territorialidade no município pesqueiro 

escolhido para a análise. 

Especialmente em São José da Coroa Grande, os pescadores da praia do centro, que 

em sua grande maioria são originários da localidade, chegam a passar até 20 dias em alto-

mar como é o caso dos pescadores de lagosta, o que faz com que essa interdependência 

seja responsável por desencadear a necessidade de os pescadores desenvolverem a 

capacidade cognitiva do aprendizado social e cultural presente em suas comunidades. 

Assim, tal interdependência liga-se à própria noção de tempo, já que o tempo do pescador 

é o tempo da natureza e seu trabalho guia-se por isso (CUNHA, 2000).  

Cabe dizer que o processo de aprendizado se inicia com os preparos necessários 

para a pescaria, cujo jovem entra como uma espécie de aprendiz, o que requer etapas e 

vivências via processos de organização prévia do próprio trabalho de pescaria: seu 

planejamento, que vai desde a manutenção do barco, a ser garantida pelo seu dono (que 

pode ser ou não um pescador, ex-pescador, comerciantes, terceiros). Assim como a análise 

das condições do tempo, fases da lua, ciclo da maré, a organização de seus recursos 

básicos para o ofício, como o abastecimento do rancho e do gelo, bem como a organização 

dos homens que compõem a tripulação, o que é gerenciado pelos mestres. 

Tais condições permitem que os pescadores artesanais guiem sua atividade em sua 

busca do pescado, podendo ser justificadas de acordo com as particularidades presentes 

nos elementos já retratados. Ademais, a importância do conhecimento tradicional acerca 

do trabalho e da natureza são fatores observados por Seu Campos, no intuito de que a 

pescaria aconteça: 
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Entrevistadora: Ainda hoje o senhor vai pela sua cabeça ao que aprendeu de 
início ou recorre ao GPS?  
Sr. Campos: Eu vou pela cabeça mesmo, porque eu não aprendi ainda não (risos), 
acho que tá até difícil de aprender. Mas também o GPS só serve pra ir e voltar. 
Tudo depende da lua, da posição do barco, tem que saber manusear, saber o 
horário do nascer do sol (Sr. Campos, 49 anos, mestre de pesca de São José da 
Coroa Grande). 
 

Cabe dizer que a relação do mestre com a territorialidade se configura a partir de 

um misto de percepções acerca da dimensão geográfica e simbólica da territorialidade. 

Neste sentido, o conhecimento prático de saber identificar as rotas marítimas guiando-se 

pelo horizonte e pelos outros elementos provenientes da natureza, configuram um tipo de 

conhecimento específico da pesca, que se faz presente através do etnoconhecimento 

adquirido ao longo dos anos no exercício pesqueiro. O mestre de pesca enquanto detentor 

principal do etnoconhecimento é aquele que sabe identificar os pesqueiros, que sabe 

marcá-los e buscar rotas seguras para a tripulação.  

Neste sentido, a dimensão da territorialidade surge na vida do mestre de pesca 

como requisito fundamental para tal elaboração do saber-fazer pesqueiro, sendo ele 

também responsável pela etnoconservação da biodiversidade marinha, estabelecendo uma 

relação mutua de respeito com seu local de trabalho- o mar e com seu objeto de trabalho- 

o pescado, de modo que tais características podem ser categorizadas como formadoras do 

etnoconhecimento pesqueiro, a partir da dimensão da territorialidade. 

Assim sendo, o etnoconhecimento proveniente da apropriação dos territórios 

pesqueiros é constituído também, através da divisão do trabalho, a qual se atribui 

diferentes funções para a navegação do barco, tendo em vista que há uma distribuição de 

tarefas dentre os pescadores. O governo do barco é de responsabilidade do “mestre de 

pesca”, o qual deve dominar o conhecimento geográfico, pertencente à dimensão 

simbólica. O que facilita a percepção de uma possível relação de confiança entre os 

pescadores, visto que nem sempre o dono do barco é o que detém de seu governo. 

A territorialidade junto à divisão do trabalho, além de desenvolver a capacidade 

cognitiva do aprendizado social e cultural presente na localidade, vincula-se a uma vivência 

própria sobre o trabalho pesqueiro. Diferentemente da pesca industrial-capitalista, o foco 

da pesca artesanal não é o lucro, sendo, na verdade, o bem-estar social do pescador, que 

pesca visando a garantia da renda necessária para sua sobrevivência, recorrendo, por vezes 

às atividades pesqueiras quando seus mantimentos estão próximos de acabar. 
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Devido a tal atitude, os pescadores artesanais são vistos pelo senso comum, em sua 

maioria, como preguiçosos, enquanto que Cristiano Ramalho (2006; 2015) busca em seus 

escritos justificar essa falsa afirmação, através do que denomina a “desnecessidade do 

trabalho” que se apresenta particular aos pescadores artesanais. Neste sentido, a esfera do 

trabalho constitui então uma vida livre, a qual os pescadores detêm dos meios de produção 

e não estão presos a outras pessoas, como por exemplo, no caso da pesca industrial-

capitalista.  

Desnecessidade de trabalhar [...] é uma contrarracionalidade, uma maneira 
específica de gestão do próprio tempo, onde práticas materiais e imateriais 
presentes nas maneiras de viver, em [...] éticas e estéticas de vida que resistem a 
uma entrega à racionalidade do mundo dos negócios apregoa e vende, atribuindo 
a quem ela não adere à imagem do “atraso” (BRANDÃO, 2007, p. 57).  
 

Deste modo, o saber-fazer artesanal que mescla a relação do trabalho com o lazer 

(RAMALHO, 2015) apresenta-se como um dos elementos valiosos para elaboração do 

etnoconhecimento pesqueiro. 

Ademais, podemos observar que alguns dos elementos da territorialidade 

destacados abaixo por Seu Antonino, configuram-se em saberes tradicionais pertencentes 

aos pescadores, particularmente os mestres de pesca, de modo a consolidar através do 

etnoconhecimento pesqueiro uma percepção específica das águas marinhas. De modo que, 

através de sua fala faz-se possível compreensão acerca da importância da territorialidade 

para essas populações tradicionais, em especial na localidade de São José da Coroa Grande, 

a qual se apresentou como elemento constitutivo de um conhecimento tradicional milenar 

–o etnoconhecimento pesqueiro- na formação do mestre. 

 

Antonino: Gosto do que faço, mas é muito difícil né, vou pra maré passo duas 
semanas já ganha né, pra esperar 30 dias? Eu gosto do que faço.  Ai também tem 
o problema da lua, porque no correr do luar a gente só dá duas viagens. 
Entrevistadora: Qual a pior lua pra pescar? 
Antonino: A do escuro, a nova. A lua crescente vai melhorando já, mas a lua nova 
é a pior. É porque vai pegando o escuro né. Tem dia de lua, tem dia de quarto, a 
crescente a minguante. Quando cresce é que vai pegando o escuro melhor. 
Entrevistadora: E quando tem um círculo em volta do sol que dizer chuva, 
tempestade? 
Antonino: É tempestade, mau tempo que vem. O tempo ruim já tá se 
aproximando. 

 

O ser afetado e sua relação com o etnoconhecimento pesqueiro 
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Como se percebe, a questão do etnoconhecimento pesqueiro, presente nos escritos 

de Antonio Carlos Diegues (2000), além de articular a temática do território, expressa 

distinções de acessos e formas específicas de apropriação dos ambientes. Tal conceito 

discute os enfoques alternativos da etnoconservação, devido ao reducionismo biológico 

e/ou sociológico, por si só, não ser capaz de dar conta das dimensões existentes na 

comunidade, visto que o reducionismo biológico parte do pressuposto de que todos os 

aspectos da vida humana podem ser explicados por fatores biológicos, hereditários e afins, 

enquanto que, no reducionismo sociológico, acredita-se que a natureza se torna 

compreensível apenas pelo viés de suas representações culturais. 

Diante disto, a etnoconservação pode vir a ser compreendida como o recurso 

imprescindível às comunidades tradicionais para o desenvolvimento de um 

etnoconhecimento necessário a elaboração de atividades pesqueiras, que tem como dever 

respeitar a natureza, sendo, ao mesmo tempo, por ela influenciada, desenvolvendo até 

mesmo um sentimento afetuoso. 

E por ser portador de um conhecimento sofisticado e complexo e, também, 

formador de novos pescadores, os mestres assumem no contexto do etnoconhecimento 

papel importante. Muitos dos que ingressam na pesca adquirem os conhecimentos 

necessários para exercer o ofício pesqueiro através do aprendizado com os mestres, 

aprendendo as técnicas e manejos do trabalho do mar e por ele deixando-se afetar. 

 

Todo mestre tem que saber e fazer as coisas no geral, mas cada pescaria tem 
sabedoria própria, acho que mestres pra aquilo. Não é possível um barco sem 
mestre, sem seu comando, inteligência, sua experiência. Ele domina o território 
pelo saber que tem (Ricardo, 63 anos, proeiro). 
 

A dimensão do afeto para além dos termos simbólicos ao qual nos remetemos a 

primeira instância, se configura também em um recurso necessário para compreensão da 

experiência. Ao qual é percebido como algo para além do verbal, como aborda Fravet-

Saada (2005), acreditando ser necessário deixar-se afetar, deixar-se tocar pelos valores aos 

quais os outros partilham. Esse “deixar-se afetar” junto a etnoconservação e 

consequentemente ao etnoconhecimento pesqueiro, revela o modo como os pescadores 

concebem sua relação com a natureza e mais especificamente, ao mar, sendo eles, 

parceiros de trabalho. No ofício pesqueiro a compreensão da dinâmica local e o respeito ao 
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recurso natural são elementos imprescindíveis para a segurança dos pescadores, que 

atribuem o mar como uma entidade, como um ser vivo. 

Uma outra compreensão do afeto, ainda nos termos empregados por Fravet-Saada, 

relaciona-se com a desnecessidade do trabalho presente na pesca artesanal, visto que, a 

racionalidade do saber-fazer pesqueiro se desenvolve por meio de uma sensação de 

liberdade em ministrar seu tempo de trabalho, o que sugere a ausência de uma 

subordinação a outrem, diferentemente da concepção de emprego predominante da pesca 

empresarial-capitalista, fato não só presente entre os pescadores artesanais brasileiros 

(ACHESON 1981; ANDERSEN 1980; FURTADO, 1993).  

Todavia é valioso destacar que esse conhecimento pesqueiro e liberdade de 

organização do trabalho encontra num sujeito o seu principal guardião, o mestre de pesca. 

É ele - e através dele - que passa a reprodução da pesca artesanal. Para Maldonado, “falar-

se de mestre e da mestrança é falar de algo universal e indissociável à pesca [grifos da 

autora+” (1994, p.134), pois ninguém melhor do que esse personagem para congregar todo 

um saber-fazer do ofício de ser pescador. 

Sendo assim, o que é, então, o mestre da pesca artesanal? 

 

O mestre é praticamente uma instituição, pois armazena em si um patrimônio 
societário. Ele é o responsável pela prévia-ideação da arte, o planejamento de 
todas as etapas, a organização do grupo de trabalho e o nascimento da obra. 
Elementos que devem ser sempre divididos com os demais trabalhadores de sua 
oficina marítima, em prejuízo de se não obter uma boa qualidade produtiva. Seu 
comando não é arbitrário e nem se apoia em dogmas transcendentais; ele se 
edifica pela experiência e capacidade reconhecida por todos no mundo prático do 
saber-fazer, e se articula a um diálogo ao mesmo tempo vertical [do responsável] 
e horizontal [do trabalho coletivo e voluntário] com os membros da unidade de 
produção, cujas relações de trabalho assentavam-se, na grande maioria das 
situações, em vínculos pessoais e diretos. Sem dúvida, na pesca artesanal, os 
laços de família e a prática da mestrança amparam, alimentam e se projetam 
umbilicalmente (RAMALHO, 2017, p. 191-192). 

 Na pesca artesanal, o mestre e o domínio da arte da pescaria (em seu amplo 

universo) sempre foram faces de uma mesma moeda. O saber-fazer é, aqui, o centro desse 

casamento e da vida da arte de pescar, de sua sociedade do trabalho, do seu processo de 

reprodução social. São esses homens que educam e ensinam aos mais jovens a arte da 

pesca, fato mencionado por diversos estudiosos da socioantropologia da pesca (FURTADO, 

1993; MALDONADO, 1994; DIEGUES, 2004; RAMALHO, 2007; 2015).  
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Para ser mestre não basta sobreviver da pescaria, mas compreender e conhecer 

plenamente os meios sobre os quais dirige seu trabalho, bem como ser construtor de 

práticas societárias singulares (CUNHA, 1987; DIEGUES, 1983; 1995; 2000; LIMA, 1997; 

MALDONADO, 1994; RAMALHO, 2006; 2007). Assim, o fazer resulta de um profundo saber, 

especialmente numa atividade como a pesca que exige uma rigorosa necessidade de 

relacionar aspectos complexos, como tipos de cardumes, rede certa para capturar 

determinados peixes, velocidade a impor na embarcação, profundidade da área que se 

busca capturar os pescados, comando e cooperação entre homens no mar/águas, ou seja, 

o domínio de uma complexa cadeia de componentes socioambientais que vai do planejar 

ao executar o trabalho. 

Tudo isso se traduz em ricas formas de apropriação, de manejo e gestão dos 

recursos pesqueiros, resultantes de relações de produção e de reprodução social existentes 

na pesca artesanal. Não há trabalho pesqueiro sem que ele traga consigo maneiras de usos 

das áreas marítimas, estuarinas e/ou dos rios, cujas práticas societárias do mestre têm a 

força de sintetizá-las e, também, de as conduzir no tempo. 

Por conta disso, os mestres de pesca, por meios de seus relatos acerca do vivido e 

por serem os formadores de profissionais dessa atividade, tornaram-se o alvo privilegiado 

da pesquisa, para desvelar as realidades pesqueiras e suas transformações em São José da 

Coroa Grande, ao longo das últimas décadas; que aparece como peça-chave na forma de 

pesca desenvolvida na localidade. 

 

Não é possível um barco sem mestre, sem seu comando, inteligência, sua 
experiência. Ele domina o território pelo saber que tem (Claudio, 38 anos, 
pescador de São José da Coroa Grande). 
 

Em São José da Coroa Grande, o mestre representa aquele capaz de dominar as 

especificidades advindas da territorialidade e do trabalho, constituindo o 

etnoconhecimento pesqueiro. Reconhece as especificidades do seu local de trabalho - o 

mar de dentro e o mar de fora- assim como, executa-o de forma livre, sem dever satisfação 

a outrem, como é o caso da pesca industrial-capitalista; detendo, por fim, de um 

etnoconhecimento necessário. É ele quem, a partir do saber-fazer, apresenta-se como 

responsável pela perpetuação da pesca artesanal. 
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Sua percepção com o mar é diferente daquele que trabalha em terra, o mestre, não 

apenas reconhece o perigo do mar como também o respeita enquanto uma entidade, 

desenvolvendo uma certa paixão pelo mar e seus grupos marinhos. Pois, é de lá que o 

mestre retira o seu sustento e, por isso, deve preservá-lo. Como destacou Seu Albernaz ao 

dizer que 

A pesca é a minha paixão... é mais que uma profissão. Claro que cada época na 
pesca tem o seu mestre, os seus mestres, seus jeitos, tudo tem seu tempo. Mas 
se me oferecessem outro trabalho, eu recusaria, foi aqui que eu comecei e aqui 
que me fiz. O mar é meu lar e por isso eu o respeito, é de lá que vem o meu 
sustento (40 anos, mestre de pesca). 
 

Neste sentido, como um pescador se torna mestre? 

A titulação de mestre de pesca ocorre de forma diferente em cada pescador, 

constituída a partir do ethos particular desenvolvido. Para se tornar mestre, mais do que o 

desejo, deve-se mostrar interesse no ofício da pesca, buscando cada vez mais aprimorar 

suas habilidades pesqueiras, havendo também a necessidade de um reconhecimento por 

parte dos outros pescadores, que passam a confiar suas vidas nas decisões daquele 

pescador, acreditando ser ele o mais apto, detentor do etnoconhecimento necessário para 

o governo do barco. Como anuncia Seu Armando: 

 

Pra ser mestre precisa mostrar interesse, né? Eu mesmo fui três vezes por mar 
com o dono do barco e ele viu meu interesse, minha vontade de aprender e logo 
depois já me entregou o barco, conquistei a confiança (Seu Armando 57 anos, 
mestre de pesca). 
 

Contudo, o mestre nem sempre é necessariamente o dono do barco, para se tornar 

mestre é preciso existir uma relação de confiança tão grande que o dono do barco chega, 

até mesmo, a entregar sua navegação sob o domínio do mestre e ainda que continuem 

exercendo o oficio pesqueiro juntos, quando entram no mar “quem manda e desmanda” é 

o mestre, porque ele sabe o que é melhor para a tripulação. 

Em São José da Coroa Grande, a pesca artesanal desenvolvida em alto-mar conta, 

geralmente, com a presença de três pescadores nas embarcações, sendo sempre um deles, 

o mestre. O pescado adquirido nas navegações através da pesca de linha, em alguns casos, 

é dividido de forma igualitária entre os pescadores, havendo apenas uma parcela específica 

para o dono do barco - devido aos gastos com o custo da embarcação-, que pode ou não 

ser o mestre. Ou seja, se forem três tripulantes, a produção é dividida por quatro (a dos 
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três pescadores que embarcaram e a parte destinada ao barco – incluísse aí a 

manutenção). Tal divisão/partilha existe há séculos na pesca, recebendo o nome de 

quinhão. 

No caso de ser uma pesca mais mercantil (lagosta, camarão), a divisão ocorre de 

forma desigual. A função do mestre se apresenta aqui como financeiramente mais 

benéfica, cujo mestre detém de um terço do valor obtido pela produção, o que faz com 

haja uma racionalidade voltada para esta produção, associando a função do mestre como 

algo que traz consigo alguns privilégios, como destacou seu Clarimundo: 

 

Se não fosse pra ganhar mais eu não queria ter sido mestre. O mestre tem seus 
privilégios, né? Ganha mais, dorme melhor. Se me oferecessem um emprego 
melhor em terra eu ia, mas como não tinha, ser mestre é melhor do que ser um 
proeiro, por exemplo. Eu mesmo não pesco mais porque já me aposentei, vendi 
até meu barco, mas enquanto pescava preferia ser mestre por isso (56 anos, 
mestre de pesca aposentado em São José da Coroa Grande). 

 

O mestre de pesca atua como o detentor dos saberes necessários a reprodução da 

pesca artesanal, sendo ele aquele que deve buscar também garantir o bem-estar de todos 

os companheiros de trabalho - através do governo do barco - que com ele partilham e 

compartilham o ofício da pesca. O mestre é, na realidade, como muitos pescadores gostam 

de dizer, a referência, da pesca. Nesse sentido, ele é o marco e a marca do talento 

pesqueiro, seu momento mais expressivo, fato classificado do verdadeiro artista da pesca. 

Isto é, não basta apenas possuir profunda habilidade na arte da pescaria, mas ter – em 

conjunto – a capacidade de ser um guia da embarcação, dos homens no mar, inclusive do 

ponto de vista das questões emotivas. 
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DA CAÇANDOCA AO CAMBURI: COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO EM 
CONTEXTO COSTEIRO 

 
Marília de Azevedo Pereira357 

 
Resumo 
A partir dos tópicos que estruturam este artigo, pretendo revisar o caminho trilhado até o ponto em que se 
encontra a pesquisa que venho desenvolvendo juntos as Comunidades Remanescentes de Quilombo de 
Ubatuba, município localizado no litoral norte do estado de São Paulo, onde se encontram quatro destas 
Comunidades em contexto costeiro e de Mata Atlântica: da Caçandoca, do Sertão do Itamambuca, da 
Fazenda (Picinguaba) e do Camburi. 
 
Palavras-chave: Comunidades Tradicionais; Remanescente de Quilombo; Ubatuba. 

 

Introdução 

 Conheci Ubatuba ainda quando criança e tive a oportunidade de visitá-la mais 

recorrentemente na adolescência, assim conheci a cidade, o Centro, os prédios antigos, 

parques, feiras, as praias mais visitadas por turistas e praias de difícil acesso, rodeadas de 

floresta. Fiquei completamente enfeitiçada e conforme fui ficando mais velha continuei 

retornando, comecei a andar sozinha, pegar ônibus para as praias mais afastadas, 

conversar com moradores locais. Ubatubenses costumam ser muito abertos e temas como 

política, educação e especulação imobiliária eram dos mais recorrentes nessas conversas, 

mas também era muito fácil conseguir dicas das melhores praias, cachoeiras e outras 

curiosidades sobre a cidade. 

 Isso fez com que eu tivesse um desenho claro do que queria quando decidi entrar 

para o curso de graduação Ciências Sociais: estudar a interação de Comunidades 

Tradicionais com o meio ambiente, porque parecia evidente a relação entre espaços de 

preservação ambiental e a população ocupante desses espaços, em contraponto a 

problemas como a especulação imobiliária e o turismo desenfreado, pelo menos no que 

vinha observando no caso da cidade de Ubatuba. Minha relação com a cidade e, portanto, 

meu ponto de partida nesta pesquisa, são anteriores ao ingresso na universidade. 

Pensando agora, acredito que isso foi bom, na medida em que facilitou o meu acesso ao 

objeto, mas também criou dificuldades, principalmente no que tange o recorte e o 
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distanciamento requerido na empreitada de uma pesquisa científica. Fui acusada, inclusive, 

de romantizar meu objeto em certo momento. 

 Não acredito, contudo, que houve romantização. Admito os afetos e, com isso, 

busquei me aprofundar em teorias metodológicas que dão conta e incentivam que sejamos 

sim afetados pelo ponto de vista dos que chamamos de nativos, como Strathern (1999) e 

Favret-Saada (1990), entre outros, as quais pretendo discutir no mínimo brevemente no 

tópico relativo a revisão teórico-metodológica em que fundamento os termos de minha 

discussão. Quanto ao recorte dado no enfoque as Comunidades Remanescentes Quilombo, 

e não na população geral de Ubatuba, ou mesmo em outras Comunidades Tradicionais 

situadas no município, que se identificam como caiçaras ou indígenas, se deu também de 

maneira sensível. 

 No final da graduação, realizei o que optamos por chamar de “pré-campo”, no 

intuito de estabelecer esse recorte, no início de 2018. Foram duas semanas, com intervalo 

de um mês entre uma e outra, em que me aventurei pelas praias e pelo centro da cidade 

fazendo o que já gostava de fazer desde a adolescência: ouvindo histórias da população, 

desta vez com um olhar treinado antropologicamente. Foi assim que a narrativa de um 

sujeito358, que na época trabalhava como garçom em um quiosque da praia da Lagoinha, na 

região sul do município, me chamou atenção para as Comunidades Remanescentes de 

Quilombo de Ubatuba.  

 Este sujeito me contou que nascera na Comunidade Remanescente de Quilombo da 

Caçandoca, onde sua mãe ainda mora e trabalha como empregada doméstica em casas de 

veraneio nas proximidades da comunidade. Me contou, ainda, que optou por sair da 

comunidade e morar em um bairro mais central para poder dar mais condições a sua 

família, esposa e filhas, no que diz respeito ao acesso à educação e saúde, além de mais 

oportunidades de emprego. Este depoimento me impeliu a efetuar o recorte e aprofundar 

a leitura sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombo de Ubatuba, como veremos 

no próximo tópico e, não obstante, também sobre a discussão teórico e legal que tange o 

tema dos remanescentes de quilombo, que discutirei no tópico seguinte. No último tópico 
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explicito as impressões iniciais de minha primeira visita efetiva ao campo realizada no início 

do ano de 2019, munida de todas essas reflexões e revisões teóricas, metodológicas e 

bibliográficas. 

 Antes de passar para o próximo tópico, contudo, se faz necessária uma 

contextualização do cenário por trás dessas comunidades, a cidade de Ubatuba. Localizada 

no litoral norte do estado de São Paulo, na divisa com o estado do Rio de Janeiro, a cidade 

possui uma área territorial de 78 mil quilômetros quadrados que é em grande parte de 

Mata Atlântica preservada, com o registro de 102 praias e mais de 20 ilhas. A maior parte 

deste território está distribuída entre três Parques com Unidades de Conservação de 

Proteção Integral: Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Nacional da Serra da Bocaina e 

Parque Estadual da Ilha Anchieta. Neste cenário, três grupos étnicos se destacam entre a 

população, estimada em quase 90 mil habitantes no total pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)359: caiçaras, indígenas e quilombolas. 

 A história de Ubatuba se funde a própria história do Brasil colonial, tendo seus 

ciclos econômicos baseados, sobretudo, no auge e na decadência do plantio de cana-de-

açúcar e produção de água-ardente360, entre os séculos XVII e XVIII, e do café no século XIX, 

sendo também um porto de considerável recepção de trabalhadores escravizados de 

origem africana, principalmente após a proibição do tráfico negreiro com a Lei Euzébio de 

Queiroz, em 1850, que o tornou ainda mais obscuro. Após a abolição da escravatura e com 

a crise do café, houve uma significativa evasão dos colonos que detinham grandes lotes de 

terras361, fazendo com que a cidade de Ubatuba e praticamente todo o litoral norte do 

estado de São Paulo, permanecesse praticamente isolada até meados da década de 1960, 

quando a autorização da construção da Rodovia Rio-Santos, trecho da BR 101, colocou a 

cidade novamente no mapa e modificou completamente sua situação fundiária, dando 
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início a um processo de expulsão das terras dos moradores das comunidades tradicionais 

da região. 

Este processo foi seguido da instalação de Parques com Unidades de Proteção e 

Conservação Integral que barraram até certo ponto a especulação imobiliária e a 

expropriação das terras dos moradores destas comunidades. Porém, o modelo norte-

americano seguido por estes Parques se constituem de grandes áreas não habitadas por 

comunidades humanas, o que problematiza, também, a permanência e a autonomia 

econômica destes comunitários, que se viram proibidos de continuar cultivando suas roças 

e de desenvolver atividades relacionadas a pesca, a caça e a coleta, o que gerou muitos 

conflitos entre os Parques e os moradores das comunidades tradicionais, como veremos no 

capítulo a diante. 

 

 

Trecho da Rodovia Rio-Santos (BR 101) que atravessa Ubatuba-SP. Fonte: Google Maps. Marcações da autora 
referentes ao acesso às Comunidades Remanescentes de Quilombo de Ubatuba-SP. 

  

Comunidades Remanescentes de Quilombo de Ubatuba e o meio em que estão inseridas 

– Revisão bibliográfica 
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 Há uma rica bibliografia específica sobre a cidade e a população de Ubatuba que me 

servem de aporte, entre livros, artigos e teses, além de sites institucionais da cidade de 

Ubatuba362, do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM)363, do Instituto de Terras de São 

Paulo (ITESP)364, da Fundação Cultural Palmares365 e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)366. Além disso, as páginas de Facebook das Associações das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo367 também têm servido como apoio através da divulgação de 

notícias e primeiros contatos realizados com as lideranças das comunidades. 

 Dentre os livros, Washington de Oliveira, ubatubense, farmacêutico e escritor 

conhecido como “Seu Filhinho”, escreveu sobre a história antiga e recente de Ubatuba e 

também sobre o imaginário que envolve sua população em três livros. O primeiro, 

“Ubatuba documentário”,  apresenta um rico acervo sobre os mais amplos aspectos da 

cidade desde 1500 à 1937, o segundo, “Lendas e outras estórias”, trata do imaginário da 

população através do folclore local e o terceiro, “A Farmácia do Filhinho” conta a 

contemporaneidade do autor, que morreu aos 94 anos em 2001, a partir de suas próprias 

memórias. Seu filhinho é por si só uma importante figura da história recente ubatubense, 

tendo feito o papel de médico quando não havia este profissional em Ubatuba e foi 

prefeito da cidade em duas ocasiões, sempre defendendo as tradições e os patrimônios 

históricos da cidade. 

 Outro livro de destaque no que concerne a história da população ubatubense é o de 

Maria Luiza Marcílio, chamado “Caiçara: Terra e População – Estudo de Demografia 

Histórica e da História Social de Ubatuba” (1986), onde a historiadora aplica métodos 

desenvolvidos por Louis Henry para verificar os fenômenos vitais da fecundidade, da 

nupcialidade, da mortalidade e da composição e estratégias familiares da população 
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<https://www.facebook.com/pg/quilombo.fazenda/>; do Camburi: disponível em: 
<https://www.facebook.com/ARQC-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Remanescentes-do-Quilombo-deCamburi-
1552320191540352/>; e do Sertão o Itamambuca: disponível em: <https://www.facebook.com/Quilombo-
Sert%C3%A3o-Itamambucaubatuba-SP237828813257962/?ref=br_rs>. Acesso em 21 nov. 2018.  

https://www.ubatuba.sp.gov.br/a-cidade/
https://fundart.com.br/tradicao/comunidades/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/pesm/nucleos/picinguaba/sobre/
http://201.55.33.20/page.php?tipo=22
http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ubatuba/panorama
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ubatubense através das gerações, a partir das listas nominativas de habitantes entre os 

anos de 1765 e 1830. 

 Quanto ao que concernem as comunidades remanescentes de quilombo de 

Ubatuba, busquei me basear, principalmente, nos Relatórios Técnico-Científicos (RTC) 

desenvolvidos em parceria com o Instituto de Terras de São Paulo (ITESP). Com exceção do 

RTC da Comunidade Remanescente de Quilombo da Fazenda (Picinguaba), os RTC das 

outras três comunidades se encontram disponíveis no site do ITESP. A condição de 

remanescente de quilombo é atestada nestes RTCs através de uma combinação de fatores 

que incluem documentos históricos da posse de terra por parte de ex-escravizados, ruínas 

de antigas fazendas que comprovam a existência de trabalhadores escravizados na 

localidade e resgate da memória transmitida oralmente aos descendentes destes.  

A tabela que se segue, retirada do site do ITESP, contém dados relacionados as 

Comunidades de Quilombo no Estado de São Paulo, incluindo o município, a área total, o 

número de famílias e o ano de reconhecimento. As CRQ de Ubatuba estão categorizadas 

pelos números 7, 20 e 27, da Caçandoca, do Camburi e do Sertão de Itamambuca, 

respetivamente. A CRQ da Fazenda (Picinguaba) está na sequência, em “Comunidade com 

estudo finalizado, no aguardo de definições”. 
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Tabela 1 - Comunidades remanescentes de quilombo no estado de São Paulo – Reconhecidas, tituladas e com 
estudos finalizados, no aguardo de definições. Fonte: Instituto de Terras de São Paulo (ITESP)

368 
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 Print de mapa das Comunidades de Quilombo de São Paulo disponível no site do ITESP: 
<http://201.55.33.20/?page_id=3483>. Acesso em nov. de 2019. 

http://201.55.33.20/?page_id=3483
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O “Relatório Técnico-Científico sobre a Comunidade de Quilombo da Caçandoca, 

Município de Ubatuba / São Paulo” (2000), assinado pela antropóloga Alessandra Schmitt, 

atesta a condição de remanescente de quilombo dos moradores desta comunidade, que 

foram os primeiros a se organizar em Associação, em 1998, pela defesa de seu território e 

seus modos de vida e produção, que vinham sendo ameaçados pela expropriação de terras 

desde a década de 1960. O território histórico reivindicado por essa comunidade não 

coincide com os Parques de Proteção e Conservação integral, porém há condomínios de 

casas de veraneio, onde muitos comunitários e comunitárias trabalham como caseiros ou 

domésticas, e o Castelo dos Arautos, mantido por uma vertente da igreja católica. 

 O “Relatório Técnico-Científico sobre os Remanescentes da Comunidade de 

Quilombo de Camburi, Ubatuba-SP” (2002), foi assinado pelo antropólogo Luís Roberto de 

Paula. O território histórico reivindicado pela Associação de Remanescentes do Quilombo 

de Camburi coincide com o Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Nacional da Serra 

da Bocaina, o que problematiza os modos de produção dos comunitários relacionados a 

agricultura de subsistência e o turismo de base comunitária. Além disso, casas de veraneio, 

quiosques e campings de pessoas não relacionadas aos comunitários também estão 

inseridas neste contexto. Nem todos os comunitários do bairro Camburi se identificam 

como quilombolas ou remanescentes, apesar de serem aparentados e/ou descendentes de 

trabalhadores escravizados que desenvolveram laços com caiçaras e indígenas, por conta 

disso há também uma Associação de Caiçaras do Camburi. 

 O “Relatório Técnico-Científico sobre os Remanescentes da Comunidade de 

Quilombo do Sertão do Itamambuca (Cazanga), Ubatuba/São Paulo” (2008) é assinado pela 

antropóloga Anna Maria de Castro Andrade. Segundo consta no relatório, durante o 

processo de expropriação de terras que se inicia na década de 1960, pessoas não 

relacionadas aos comunitários conseguiram a posse de extensas parcelas de terra, onde 

funcionaram ou ainda funcionam empresas de pequeno e médio porte que trouxeram 

trabalhadores de fora para trabalhar e morar na localidade, causando ainda uma maior 

disputa pelas terras. Apesar disso, o território histórico reivindicado por essa comunidade 

também coincide com o PESM, que na época do relatório havia congelado qualquer tipo de 

obras na localidade. 

 Como o RTC da Comunidade Remanescente de Quilombo da Fazenda (Picinguaba) 

não foi disponibilizado pelo ITESP, por divergências na definição dos limites da área, o 
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material utilizado como fonte na pesquisa se baseia, principalmente, na tese de doutorado 

apresentada a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo por Carolina dos 

Santos Bezerra-Perez, em 2014, intitulada “Entre a Serra e o Mar: memória, cultura, 

tradição e ancestralidade no ensinar-aprender entre as gerações do Quilombo da Fazenda, 

Ubatuba, SP”, bem como a palestra de uma liderança da comunidade, Laura de Jesus: 

“Território quilombola, práticas agrícolas e Unidades de Conservação”369. A CRQ da 

Fazenda, assim como a do Camburi, está intrinsecamente ligada aos embates com os 

Parques de Proteção e Conservação Ambiental e a Polícia Federal, que chegou a promover 

derrubada de casas e roças durante o processo de instalação do PESM. Isto porque no 

território histórico reivindicado pela CRQ da Fazenda está a sede do Núcleo Picinguaba do 

PESM, o que levou, também, às referidas divergências na definição dos limites da área. 

 A instituição de Parques de Conservação e Preservação Ambiental problematiza a 

posse de terra por parte destas populações porque o modelo foi importado dos Estados 

Unidos, segundo Antônio Carlos Santana Diegues (1996), resultado de ideias 

preservacionistas surgidas no contexto da revolução industrial e urbanização acelerada, 

que opunham o homem a natureza e romantizavam a “natureza selvagem e intocada”. 

Neste modelo, os Parques se constituem em grandes áreas não-habitadas destinadas a fins 

de recreação. Os Parques (PESM e PNSB), portanto, apesar de frear a especulação 

imobiliária na região, impediram os moradores previamente estabelecidos de manter seus 

modos de produção tradicional, proibindo a cultura das roças, a caça, a pesca e a coleta. 

Modificando, dessa forma, não somente sua relação com a terra, mas também sua 

economia baseada na agricultura de subsistência, obrigando os moradores da comunidade 

a trabalhar em outras atividades, perdendo completamente sua autonomia econômica já 

que, além de tudo, são escassas as oportunidades de emprego na região. 

 Visando minimizar estes embates, em 2006 foi aprovado o Plano de Manejo do 

Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), que reconhece quatro 

Zonas Histórico Culturais Antropológicas em Ubatuba – Vila de Picinguaba, Cambury, 

                                                      
369

 Composição da Mesa “A Questão da Terra no Brasil: entre o Mercado e a Luta” do Seminário “Terra, 
Alimento e Liberdade: o que você alimenta quando se alimenta?”, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (USP), em 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Oikm7puJhJA&t=722s&app=desktop>. Acesso em nov. 2019. 
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Sertão da Fazenda e Sertão do Ubatumirim - onde é permitido que as comunidades 

tradicionais tenham acesso aos recursos naturais com atividades extrativistas, mesmo 

estando dentro da Unidade de Conservação de Proteção Integral (UC) do Parque, que 

restringe a presença humana e proíbe o manejo de espécies, extrativismo e atividades de 

cultivo em áreas não previstas no Plano de Manejo. Atualmente, este núcleo que foi 

oficialmente fundado através do Decreto Estadual 13.313 de 06 de março de 1979, 

corresponde a uma área de mais de 47 mil hectares, cerca de 80% do território da cidade 

de Ubatuba, e faz parte do Mosaico Bocaina, um conjunto de áreas protegidas Estaduais e 

Federais englobando Vale do Paraíba, litoral norte do estado de São Paulo e litoral sul do 

Rio de Janeiro370.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 - Zoneamento do Núcleo Picinguaba. Fonte: divulgação do autor
371

 

 

                                                      

370 Informações disponíveis no site do 
PESM:<https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/pesm/nucleos/picinguaba/sobre/>. Acesso em 
maio de 2019.  
371

Danilo Santos da Silva - CREA-SP nº 5063794887. Disponível em: 
<http://danilogeografo.blogspot.com/2012/08/mapa-de-zoenamento-do-nucleo-picinguaba.html>. Acesso 
em: 13 nov. 2018. As zonas histórico culturais destacadas na cor laranja (como no detalhe) correspondem, da 
esquerda para a direita, a parte dos territórios históricos reivindicados pelas  CRQ do Sertão do Itamambuca 
(Cazanga), da Fazenda (Picinguaba) e Camburi, respectivamente. 



863 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

 

  

Diegues (1996) argumenta, não obstante, que a relação intrínseca entre uma 

cultura e o território em que está inserida, no caso de comunidades tradicionais, possibilita 

a preservação do meio ambiente de acordo com os conhecimentos tradicionais 

desenvolvidos a partir desta relação, instrumentalizados através do manejo e da 

rotatividade de plantações. A partir dessa relação emerge uma possível crítica às 

separações artificialmente criadas na modernidade, conforme Bruno Latour (1994), entre 

natureza e cultura. A crítica a essa separação das duas zonas ontológicas – natureza versus 

sociedade, humanos versus não humanos – se concretiza pelo fato de que essa separação 

não existe da mesma maneira em outras sociedades, como é o caso das comunidades 

tradicionais, que operam em outra lógica de produção, economia e propriedade. A relação 

com o território e a floresta, como pode ser entendida através da retomada bibliográfica 

referente às comunidades e de curtas visitas a campo realizadas previamente, se dá de 

maneira mais fluida e interdependente do que nossa sociedade urbana e capitalista pode 

conceber, já que constrói esse abismo entre o que é considerado “cultura” e o que é 

“natural”. 

 Ao pesquisar a história da Mata Atlântica pela perspectiva da floresta, Warren Daen 

(1994) atesta, no mesmo sentido, que matas ou florestas virgens de ocupação humana são 



864 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

conceitos ilusórios, uma vez que há indícios de que mais da metade das florestas em 

território brasileiro já havia sido derrubada e regenerada antes mesmo da colonização, 

devido a ocupação remota e o deslocamento de populações, desenvolvendo o manejo das 

áreas cultivadas, colaborando na dispersão de sementes e, consequentemente, 

enriquecendo a biodiversidade. 

 

Remanescente de Quilombo - Conceituação e Legislação 

 A definição de quilombo que emerge entre as décadas de 1970 e 1980, através de 

estudiosos como Clóvis Moura (1959; 1976; 1977; 1981), leva em conta as relações 

intrínsecas entre a sociedade colonial e os escravizados e dos “negros fugidos” com a terra 

em que se estabeleceram e acabaram por desenvolver uma relação baseada em um 

extenso conhecimento de seus fenômenos naturais. 

 O reconhecimento dessas relações pressupõe, ainda segundo Moura (1981), uma 

mudança no conceito de quilombo e do próprio quilombola, anteriormente entendido 

como sujeito histórico congelado em um tempo e uma lógica específica de produção 

referente a sociedade colonial e escravista, agora compreendido enquanto sujeito e grupo 

étnico que mantém modos de vida e produção, em maior ou menor grau, de seus 

antepassados que foram escravizados. Legalmente, o Patrimônio Étnico das Comunidades 

Remanescentes de Quilombos está reconhecido pelo artigo 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCTs), conforme consta:  

 

“Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes 
os títulos respectivos”. (BRASIL, 2016) 
 

Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 se apoiam no artigo 

mencionado acima ao declarar as Comunidades Remanescentes de Quilombos e seus bens 

de natureza material e imaterial expressos em suas formas de expressão, modos de criar, 

fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais e os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico, como patrimônio cultural brasileiro e, portanto, fica a cargo do 
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Estado proteger e garantir o pleno exercício de direitos dos moradores destas 

comunidades.  

O governo estadual de São Paulo, onde estão inseridas as comunidades 

remanescentes de quilombo observadas neste estudo, também definiu legislação própria 

atendendo ao artigo 68 dos ADCTs, definida pela Lei nº 9.757, de setembro de 1997 e pelos 

decretos 41.774/97, que “institui Programa de Cooperação Técnica e Ação Conjunta para 

identificação, discriminação e legitimação de terras devolutas do Estado, ocupadas pelos 

remanescentes de Quilombos” e 42.839/98, que “dispõe sobre a legitimação de posse de 

terras públicas estaduais aos Remanescentes das Comunidades de Quilombos”. 

Por sua vez, o Decreto 4.887 da Presidência da República, de 20 de novembro de 

2003, atualizado pelo Decreto 6.853, de 15 de novembro de 2009, garante o 

reconhecimento, nos termos do Art. 68 dos ADCTs mencionado acima, através do sistema 

de auto-atribuição étnica quilombola com o Documento de Certificação emitido pela 

Fundação Cultural Palmares. Tendo em vista estes trâmites, a Comunidade Remanescente 

do Quilombo da Caçandoca foi uma das primeiras a se organizar em Associação, em 1998, 

após recursos judiciais de reintegração de posse não surtirem efeito positivo para as 

famílias que haviam sido expulsas de suas terras na década de 1970, se tornando a 

primeira Associação de Comunidade Remanescente de Quilombo do Brasil a conseguir um 

decreto de desapropriação do governo federal por interesse social após a publicação do DF 

4.887 de 2003, abrindo precedentes para que outras comunidades também se 

organizassem, como é o caso das outras três comunidades observadas neste estudo. 

Contudo, a titulação das terras do território histórico ainda não foi concedida a 

nenhuma das comunidades remanescentes de quilombo de Ubatuba, apesar do 

reconhecimento de sua condição de grupo étnico remanescente de quilombo já estar 

documentado junto a Fundação Instituto de Terras de São Paulo (ITESP), no caso das 

Comunidades do Quilombo da Caçandoca, do Sertão do Itamambuca e do Camburi372. Esse 

reconhecimento ainda está em andamento no caso do Quilombo da Fazenda (da Caixa ou 

Picinguaba), apesar da comunidade também já ter certificação por parte da Fundação 

                                                      
372

 Informações sobre os estudos documentados pela Fundação Instituto de Terras de São Paulo (ITESP) estão 
disponíveis no site da fundação: <http://201.55.33.20/page.php?tipo=22>, acesso em 21 nov. 2018. 
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Cultural Palmares373. Isto porque, para além dos diferentes interesses relacionados, 

principalmente, ao turismo e a especulação imobiliária nas áreas em que se situam as 

quatro comunidades, o território histórico reivindicado pelas comunidades do Sertão do 

Itamambuca, da Fazenda e do Camburi incidem com o território do Parque Estadual da 

Serra do Mar (PESM), também com o Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), no caso 

do Camburi. 

 

Momento do campo - Bases teórico-metodológicas e primeiras impressões de campo na 

Comunidade Remanescente de Quilombo do Camburi 

 Por mais que nos preparemos teórica e metodologicamente para o campo, acredito 

que dificilmente não seremos tomados de surpresas ao pisar nas terras e conhecer as 

pessoas reais de que tanto ouvimos falar nas revisões bibliográficas prévias. Marilyn 

Strathern (1999) trata do campo através do que chama de “Efeito etnográfico” em dois 

momentos diferentes: o primeiro, do campo em si e o segundo, do gabinete, tendo o 

tempo como principal eixo da separação entre ambos, já que os dois momentos exigem a 

imersão. Para a antropóloga, no momento etnográfico, em campo, realizamos uma 

imersão total ou parcial envolvendo dois campos relacionalmente – o nosso e o do “outro”, 

isto é, nosso olhar que incide sobre o outro ao mesmo tempo em que o olhar do outro 

incide sobre nós, causando estranhamento de duas ordens e, portanto, imergir na 

realidade do outro requer que estranhemos nossa própria realidade, a partir do ponto de 

vista do outro.  

Há certa imprevisibilidade nessa imersão, uma tendência a encontrar o que não foi 

procurado, uma flexibilidade consequente do controle sobre a informação que os 

informantes nos oferecem. E é importante que estejamos abertos a estes fatores, ou 

corremos o risco de voltar do campo de mãos vazias, como distute Jeanne Favret-saada 

(1990), outra antropóloga que trata da importância metodológica dessa abertura, ao que 

chama de “ser afetado”, isto é, ser tocado por outra ordem de sensibilidades, através do 

                                                      
373

 Todas as quatro comunidades remanescentes de quilombos de Ubatuba estão certificadas pela Fundação 
Cultural Palmares, segundo consta em documento encontrado no site da fundação, disponível em: 
<http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551>, acesso em 21 nov. 2018. 
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ponto de vista dos nativos observados. Sua metodologia também propõe uma imersão em 

dois momentos distintos, em campo e fora dele. 

Levando em conta estas metodologias, não me surpreendi ao ser tomada por 

surpresas neste primeiro contato efetivo com o campo, na Comunidade Remanescente de 

Quilombo do Camburi, que fica no limite norte do município de Ubatuba, na divisa com o 

estado do Rio de Janeiro. O estranhamento de minha realidade, porém, começou antes, já 

que para chegar ao litoral tive que me deslocar até a Grande São Paulo e dentro dela, entre 

estações de metrô, trens e trólebus. Sendo do interior do estado, a passagem pela capital 

foi muito significativa e destoante tanto da minha realidade quanto da realidade do campo, 

como se tivesse que passar pelo máximo da urbanização para chegar ao mínimo. 

Carregando comigo uma pequena mochila, uma bolsa lateral e um saco de dormir, percebi 

que não era única e nem a mais carregada de bolsas e sacolas naquele mar de gente 

correndo para todas as direções, ali eu era totalmente anônima e invisível. 

Ao chegar em Ubatuba, pelo contrário, à primeira vista éramos claramente turistas, 

estranhas aos moradores locais, e assim fomos recebidas em muitos estabelecimentos no 

centro da cidade e também na praia do Camburi quando chegamos374. Chegar até a 

comunidade foi mais difícil do que esperávamos por conta de um feriado que interferia nas 

linhas e horários de ônibus disponíveis. O acesso a CRQ do Camburi é por uma íngreme 

estrada de terra de cerca de três quilômetros, que começa no quilômetro dois da Rodovia 

Rio-Santos (BR 101). Neste caminho há propriedades particulares de “gente de fora”375, 

segundo os moradores da comunidade me informaram. A entrada para a comunidade em 

si não é muito evidente, sendo demarcada por uma estreita rua, também de terra, junto a 

uma nascente em uma área de floresta semi-aberta. Não há pavimentação e iluminação 

pública na comunidade, mas há energia elétrica nas casas, construídas em alvenaria 

tradicional ou pau-a-pique. 

Os terrenos das casas não são claramente demarcados, e uma das primeiras 

impressões registradas é quanto a noção de propriedade dos comunitários, que se dá pelo 

                                                      
374

 Fui acompanhada de duas colegas, Tayla Sanches, escritora e jornalista que também vem desenvolvendo 
um trabalho junto a CRQ do Camburi, e Bruna Melauro, pedagoga e fotógrafa. 
375

 O conceito “gente de fora” é muito usado pelos moradores das comunidades tradicionais de Ubatuba, 
demarcando uma fronteira que define quem é comunitário e quem possui terras na mesma região da 
comunidade, mas que não possui laços com os comunitários.  
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valor de uso, não ligado diretamente ao valor imobiliário. Para chegar até nosso 

informante, um dos líderes da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo do 

Camburi (ACRQC) e também do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra (RJ), Paraty 

(RJ) e Ubatuba (SP), contatado via Facebook da Associação, tivemos que atravessar várias 

dessas propriedades e subir por uma íngreme trilha. 

Durantes os poucos dias em que estivemos em campo, ouvimos a história da 

Comunidade, bem próxima ao que consta no Relatório Técnico-Científico, e pudemos 

conhecer tecnologias desenvolvidas pelos próprios comunitários, quilombolas e caiçaras, 

como a questão do manejo de plantações e o encanamento de água que vem direto das 

nascentes, não interferindo no curso natural das águas. Durante nossas conversas, algo 

inesperado aconteceu quando um tucano nos chamou a atenção ao chamar por sua 

companheira de cima de uma palmeira, assim fomos apresentadas a Palmeira Juçara, 

tomando conhecimento de que esta palmeira estava sendo extinta, assim como pássaros 

que se alimentam de seus frutos, por conta do corte ilegal para extração de palmito, 

contudo, o desenvolvimento de projetos junto ao Instituto de Permacultura e Ecovilas da 

Mata Atlântica (IPEMA)376, possibilitou que o fruto da Juçara, semelhante ao açaí, fosse 

cultivado de maneira sustentável, processado e vendido em poupa, gerando não somente 

a preservação da espécie, mas também renda para comunidades tradicionais no contexto 

de Mata Atlântica.  

Estes projetos incluem também a produção sustentável do Cambuci, outra árvore 

que vinha sendo extinta para o uso de sua madeira. Tanto a Juçara quanto o Cambuci se 

tornaram tradicionais nos quiosques da praia do Camburi, vendidos geralmente na forma 

de sucos, sozinhos ou acompanhados de outras frutas. A Juçara, assim como o açaí, 

também pode ser consumida em poupa, misturada com ingredientes doces ou salgados, de 

acordo com o gosto do freguês.  

Quanto aos quiosques, pelo que pude notar, a maioria são de comunitários que se 

identificam como caiçaras, mas também há estabelecimentos e campings de “gente de 

fora” na praia. Fomos convidadas a acampar no espaço de uma comunitária que possui, 
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além da área para camping, uma barraca onde vende comidas e bebidas para turistas 

dentro da própria comunidade. Seu terreno era delimitado de um lado por um riacho de 

águas cristalinas e, de outro, por uma cerca baixa que dava para rua de terra. 

Acompanhando sua rotina, pudemos observar, também, que a religião mais presente na 

comunidade no momento era a Assembleia de Deus, que possui um templo na beira da 

praia. O ponto de referência para chegar a este camping era “a ponte que balança”, feita 

pelos próprios comunitários próxima a Casa do Artesão da comunidade. 

A experiência do campo, apesar de curta até o presente momento, me abriu novas 

questões, como a da Juçara, que funciona de mediadora das relações entre comunitários e 

a sociedade em geral e também entre comunitários e o meio em que estão inseridos. 

Também a questão da ascensão da religião evangélica entre os comunitários, já que no RTC 

consta que a principal religião seguida era a católica, a mesma imposta pelos colonizadores 

em tempos remotos. Contribuiu também para a reflexão da questão da posse articulada ao 

valor de uso para os comunitários. Sem contar a beleza natural da localidade, que aponta 

para argumentação de que pode ser produtivo que comunidades tradicionais se 

mantenham em territórios de preservação ambiental, desde que tenham autonomia para 

reproduzir seus próprios modos de vida e produção, incluindo projetos como os citados, 

além do turismo ecológico de base comunitária. 

Claramente ainda há muito o que observar em contexto de campo e esta é a 

próxima etapa deste trabalho que venho desenvolvendo, com a pretensão de contribuir 

para a discussão que envolve a permanência e a posse legal das terras ocupadas 

historicamente há pelo menos um século e meio por ex-escravizados antepassados de 

atuais moradores. Um contraponto importante a ser feito é entre as comunidades 

remanescentes de quilombo de Ubatuba-SP cujos territórios estão inseridos dentro dos 

Parques de Proteção e Conservação Integral e a comunidade da Caçandoca, que não está, 

apesar de também estar inserida em contexto de Mata Atlântica. Com isso, nos próximos 

meses, a pretensão é de permanecer por períodos mais estendidos tanto na Caçandoca, 

quanto no Camburi, que estão nos dois extremos da cidade, Sul e Norte, respectivamente, 

visitando e observando a relação entre estas e as outras duas comunidades. 
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Resumo 
O presente estudo de caso buscou compreender como o TBC pode fortalecer os movimentos de resistência 
territorial em uma comunidade quilombola situada no litoral do Nordeste brasileiro, o Cumbe (Ceará, Brasil). 
Percebemos que o TBC fortaleceu os movimentos de resistência territorial aumentando a visibilidade do 
conflito, intensificando as pressões pela restituição dos livres acessos às terras tradicionalmente ocupadas e, 
ainda, promovendo o reforço à etnicidade, que legitima e fortalece a identidade étnica que assegura o direito 
à titulação e demarcação do território tradicional quilombola. 
 
Palavras-chave: Conflitos territoriais; Territórios tradicionais; Comunidade Quilombola do Cumbe;  

 

Introdução 

A chegada do turismo de massa em territórios ocupados por povos tradicionais 

pode ocasionar a emergência de intensos conflitos territoriais, devido à distinta 

territorialidade dos atores envolvidos. Por um lado, os empresários ligados à cadeia 

turística, os agentes imobiliários e o Estado visam a apropriação de áreas e dos recursos 

nelas contidas para atrair um crescente número de visitantes, visando uma crescente 

acumulação de capital (CORIOLANO, 2005). Evidencia-se, portanto, um sentido 

mercadológico de acumulação de capital no uso do território, o que caracteriza o território-

mercadoria (SILVA, 2007). Territórios-mercadorias são áreas caracterizadas pelo seu valor 

de troca, assim, “*...+o espaço tem o valor do negócio, da oportunidade momentânea de 

acumulação, que amanhã poderá se dar num outro espaço mais favorável” (SILVA, 2007, p. 

61). Portanto, via de regra, os territórios-mercadoria não se constituem em lugares de 

pertencimento e vínculo territorial (SILVA, 2007). 

Por outro lado, os povos tradicionais evidenciam o valor de uso das terras 

tradicionalmente ocupadas, trazendo consigo a noção de território-habitat, um “lugar de 

viver, vínculo e pertencimento territorial, opondo-se ao sentido do território-mercadoria e 

com este se confrontando”(SILVA, 2007, p. 58). O uso dessas terras é realizado de acordo 
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com os próprios costumes e tradições da comunidade residente, como forma de garantir 

sua reprodução física e simbólica (ALMEIDA, 2004). A chegada do turismo nos territórios-

habitat pode, assim, gerar impactos à territorialidade das comunidades residentes devido 

às diferentes perspectivas territoriais e distintas formas de uso e ocupação das terras: 

 

[O turismo] age desterritorializando e produzindo outras configurações 
geográficas. Assim é que regiões litorâneas originalmente ocupadas pelos 
indígenas, pescadores, comunidades tradicionais, os chamados “povos do mar”, 
são expropriadas para dar lugar às segundas residências, aos grandes resorts, às 
cadeias hoteleiras, aos restaurantes e demais equipamentos turísticos, como 
parques temáticos, por exemplo (CORIOLANO, 2006, p. 369). 

 

A desterritorialização das comunidades residentes é resultante da especulação 

imobiliária sobre as áreas onde estão situados os patrimônios culturais e ambientais da 

região. Dado que esses patrimônios passam a ser objeto de apreciação e usufruto turístico, 

essas áreas são pressionadas pela especulação imobiliária e as comunidades residentes 

passam a ocupar áreas menos valorizadas pelo turismo (SOUZA NETO; CORIOLANO, 2010). 

As regiões valorizadas passam, assim, a reunir os interesses ambientais, equipamentos e 

serviços voltados ao atendimento turístico, transformando-se em “bolhas 

turísticas”(BARRETTO, 2004). 

Nessas “bolhas”, “a socialização é restrita àqueles que possuem condições para 

usufruir das comodidades oferecidas” (COELHO, 2004, p. 7). Excluída do uso e acesso às 

áreas usadas pelos turistas, a comunidade residente estabelece com esses atores relações 

marcadas pela transitoriedade e desinteresse pelo conhecimento do outro, o que propicia 

“a exploração, o engano, a hostilidade e a desonestidade, que são moeda corrente na 

relação entre turistas e população local justamente porque nenhuma das partes envolvidas 

se sente comprometida com as consequências da sua ação”(COHEN, 1984, p. 379). Além 

disso, as construções dos resorts, hotéis, pousadas, restaurantes e demais estruturas que 

compõem essas “bolhas” altera negativamente o ambiente da região receptora, levando à 

precarização territorial. Nesse sentido, Fandé (2014) destaca, por exemplo, a poluição 

atmosférica, visual, sonora e de corpos hídricos, além do desmatamento e danos a sítios 

arqueológicos e monumentos históricos resultantes da instalação e operação desses 

empreendimentos. 

  A “monocultura turística” é outro ponto a ser discutido. Isso porque a necessidade 

do turismo de massa em atrair um número cada vez maior de visitantes, intensifica o 
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investimento do setor turístico na região receptora e isso inviabiliza o prosseguimento das 

atividades produtivas preexistentes (ARAÚJO, 2001). Além da instalação dessa 

“monocultura” resultar em excessiva suscetibilidade da localidade às eventuais crises do 

segmento turístico, as atividades produtivas dos povos tradicionais estão diretamente 

ligadas ao seu modo de vida e às formas de uso e ocupação territorial. Portanto, dificultar o 

prosseguimento dessas práticas é impactar negativamente o modo de vida desses povos.  

Frente a esse cenário, os povos que tradicionalmente ocupam terras que foram 

incorporadas ao turismo de massa passaram a se organizar na construção do Turismo de 

Base Comunitária (TBC), um eixo de turismo pautado na satisfação de suas próprias 

expectativas e necessidades. Atendem, assim, ao princípio das necessidades sentidas, um 

princípio do TBC que estabelece como ponto de partida da construção desse eixo turístico 

a adaptação da atividade turística à realidade e às necessidades da localidade receptora 

(CORIOLANO; VASCONCELOS, 2014). 

Colocada a necessidade de prevenção e coibição dos impactos resultantes do 

turismo de massa, a construção do TBC visa o estabelecimento de práticas turísticas que 

façam contraponto aos impactos negativos decorrentes do turismo de massa, como a 

“monocultura turística”, as relações transitórias e desinteressadas entre os turistas e a 

comunidade e as alterações nos aspectos ambientais e arqueológicos da região receptora 

(SILVA et al., 2009). O contraponto a esses impactos é colocado por Krippendorf (2003) a 

partir da construção do conceito de turismo adaptado, que traz consigo princípios voltados 

à integridade dos aspectos ambientais e arqueológicos presentes nas atividades turísticas, 

à diversidade econômica, à construção de relações éticas entre visitantes e visitados e à 

valorização do caráter local. 

No entanto, os territórios-habitat enfrentam outras pressões territoriais além do 

turismo de massa. Esses territórios, frente ao fortalecimento da ideologia neoliberal nos 

anos 1980, foram incorporados à economia mundial a partir da instalação de 

empreendimentos que, via de regra, têm sua produção voltada ao mercado externo 

(LITTLE, 2002). A instalação e operação desses empreendimentos agravaram as pressões 

sobre essas terras ao alterarem as relações ecológicas de forma inédita, devido à sua 

intensidade e poder de destruição ambiental, o que impactou o acesso e a utilização dos 

recursos naturais pelas comunidades residentes (LITTLE, 2002). Esses impactos são 

representados pelos processos de precarização das terras a partir dos efeitos negativos da 
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produção sobre o ambiente, além da privação e exclusão da comunidade no acesso às 

terras. Ou seja, assim como no turismo de massa, a chegada desses empreendimentos 

resultou na desterritorialização dos povos tradicionais por meio de processos de privação, 

exclusão e precarização territorial (SANTOS, 2018).  

O número e intensidade de conflitos nos territórios tradicionais foram 

intensificados a partir de 2008, com a “corrida mundial por terras” (SAUER; CASTRO, 2017). 

No Brasil, a expansão de fronteiras decorrentes dessa “corrida” foi voltada à produção de 

energias alternativas e de commodities rurais e metálicas – principalmente a soja e minério 

de ferro (SAUER; BORRAS JR, 2018). Assim, as ameaças aos povos tradicionais foram 

intensificadas pela instalação e operação de empreendimentos energéticos, agrícolas e 

mineradores.    

Diante de tais pressões, essas comunidades têm como uma das principais 

necessidades o fortalecimento dos movimentos de resistência e defesa territorial. Essa 

necessidade foi o que levou à onda de territorializações consideravelmente recente pelos 

povos tradicionais e, junto, a essa “onda”, percebeu-se a emergência de diversas iniciativas 

de TBC nesses territórios em conflito (LITTLE, 2002; MALDONADO, 2009; REZENDE, 2009; 

RUIZ-BALLESTEROS, 2011). Nesse sentido, analisamos como uma iniciativa de TBC se 

adapta às necessidades de defesa e resistência territorial dos povos tradicionais. Isso é, se 

o TBC é um eixo de turismo pautado na satisfação das expectativas e necessidades da 

comunidade receptora, ele poderia atuar como um instrumento de defesa e resistência 

territorial em comunidades que estão em conflito com empreendimentos que não 

necessariamente estão relacionados ao turismo de massa?   

Partindo dessa problemática, analisamos como uma iniciativa de TBC fortaleceu os 

movimentos de resistência e defesa territorial vigentes em uma comunidade tradicional 

quilombola em conflito territorial com empreendimentos voltados à produção de energia 

eólica e de uma commodity alimentícia. Para isso, inicialmente a análise foi voltada a 

compreender como são aplicados os princípios do turismo adaptado ao TBC da 

comunidade investigada. Avaliamos, assim, o princípio da diversidade econômica, da 

valorização do caráter local, da sustentabilidade ambiental e da construção de relações 

éticas entre visitantes e visitados. Posteriormente, analisamos como esses princípios 

contribuem com o princípio das necessidades sentidas, que no caso da comunidade 
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investigada é representado pelo fortalecimento dos movimentos de defesa e resistência 

territorial.  

 

Procedimentos metodológicos 

 

Área de estudo 

Analisamos uma iniciativa de turismo comunitário surgida na Comunidade 

Tradicional Quilombola do Cumbe, localizada no litoral do nordeste brasileiro, a 257 km de 

Fortaleza, a capital do estado do Ceará. A comunidade fica situada próxima ao Rio 

Jaguaribe e à praia, abrangendo, ecozonas de manguezal e de dunas. Esses ambientes são 

locus de reprodução física, visto que possibilitam o exercício das principais atividades 

produtivas da região: a pesca e a catação de mariscos e crustáceos.  

A cerca de seis quilômetros do Cumbe está a Praia de Canoa Quebrada, um dos 

principais polos turísticos do estado do Ceará. A localidade recebe cerca de 300 mil 

visitantes anualmente e parte desses visitantes compram nas agências de turismo de 

Canoa Quebrada pacotes de visitação ao Cumbe, o que gera determinado fluxo turístico na 

comunidade. Embora a instalação dessa prática turística intensifique os processos 

desterritorializantes decorrentes no Cumbe, esse turismo não é o principal responsável 

pela desterritorialização da comunidade cumbense (SANTOS, 2018). Os processos 

desterritorializantes são, na verdade, decorrentes da instalação e operação de 

empreendimentos voltados à produção de commodity alimentícia (camarão), desde a 

década de 1990, e de energia eólica, desde os anos 2000 (PINTO et al., 2014).  

Quanto à produção de camarão, se destaca a privação de acessos a áreas de 

manguezal usadas para as atividades de subsistência (catação de caranguejos, mariscos e 

pesca), bem como a precarização desse ambiente a partir da poluição hídrica, 

desmatamento do manguezal e redução da biota que depende do manguezal para 

alimentação e reprodução. Os empreendimentos voltados à produção de energia eólica, 

por sua vez, desencadeiam processos de privação e exclusão territorial por meio da 

construção de obstáculos e de proibições do acesso da comunidade às áreas de dunas 

onde foram instalados os aerogeradores e condutos elétricos. Esses obstáculos são 

ilustrados, por exemplo, pela necessidade de identificação e solicitação de permissão de 

acesso às regiões de dunas pelos moradores às portarias das empresas de energia eólica 
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(SANTOS, 2018). Nas dunas estão espaços simbólicos da comunidade, como 70 sítios 

arqueológicos compostos por vestígios de populações pré-colombianas e a Santa Cruz, um 

monumento erguido no século XIX que se tornou um lugar de orações e promessas. 

 Frente aos processos de desterritorialização (privação, exclusão e precarização 

territorial), a associação de moradores da comunidade, a Associação Quilombola do Cumbe 

(AQC), organizou movimentos de resistência a partir da reivindicação da identidade 

quilombola a fim de garantir o direito à titulação e demarcação do território tradicional 

estabelecido pelo ADCT 169. Foi, assim, certificada como comunidade quilombola em 2014, 

mas o processo de demarcação territorial está paralisado desde o ano de 2016. A 

paralisação ocorreu devido à mobilização de parte da comunidade pelos empresários da 

região, que colocam à identidade quilombola acusações de fraude (BRISSAC, 2017). 

 Nesse contexto, é iniciada a construção de um turismo de base comunitária pela 

AQC. Dado que o TBC deve ser construído a partir do princípio das necessidades sentidas, 

percebe-se que as principais necessidades da comunidade que devem ser atendidas pelo 

turismo são a legitimação da identidade quilombola, a fim de assegurar o direito à 

demarcação do território tradicional, e a denúncia às diversas pressões territoriais da 

região. Ou seja, a construção do TBC deve atender à necessidade de fortalecimento dos 

movimentos de resistência e defesa territorial construídos pela comunidade. 

Assim, buscamos analisar como essa estratégia turística se contrapõe ao turismo de 

massa que vem intensificando os processos desterritorializantes na região e como essa 

iniciativa pode contribuir com os movimentos de resistência territorial organizados pela 

AQC.  Para isso, verificamos como a iniciativa atende aos princípios do turismo adaptado (o 

princípio da diversidade econômica, da valorização do caráter local, da sustentabilidade 

ambiental e da construção de relações éticas entre visitantes e visitados), buscando 

compreender como esses princípios podem contribuir com os movimentos de defesa do 

território tradicional.  

Nossa análise foi centrada em um evento construído para promover o TBC na 

região: a Festa do Mangue. A Festa foi a ocasião escolhida para o presente estudo por ser o 

período onde são recebidos mais visitantes na localidade e por reunir na programação 

todas as atividades e os atrativos turísticos oferecidos nos pacotes de visitação avulsos que 

são vendidos no decorrer do ano. A Festa ocorre anualmente, é organizada coletivamente, 

dentro de um arranjo produtivo alternativo e solidário e conta com a presença de centenas 
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de visitantes, que são atraídos pela programação que dura cerca de quatro dias. Nesses 

quatro dias são promovidas atividades que se relacionam ao modo de vida local, como 

oficinas de mariscagem, pesca, competição de captura de caranguejos, visitação ao 

manguezal, ao Rio Jaguaribe e aos sítios arqueológicos situados nas dunas. Além disso, há 

oferta de comidas típicas da região e apresentações de danças, rituais e de fantoches, os 

Calungas do Cumbe, que contam estórias da comunidade.   

 

Levantamento de dados 

O levantamento de dados em trabalho de campo foi baseado em observação 

participante realizada no ano de 2016, quando a Festa do Mangue estava em sua terceira 

edição. Na ocasião, objetivamos levantar dados voltados à identificação da aplicabilidade 

das características do TBC na festividade, como: a preocupação com a integridade dos 

aspectos ambientais e arqueológicos presentes nas atividades turísticas, com a diversidade 

econômica, com a construção de relações éticas entre visitantes e visitados e com a 

valorização do caráter local. 

Observamos, ainda, a presença e a participação de pescadores, marisqueiras e 

catadores de crustáceos nos espaços onde ocorrem as atividades, a inclusão de aspectos 

culturais na programação, a ocupação de espaços importantes para subsistência e 

ancestralidade (como a ecozona de manguezal e de dunas), as possíveis dificuldades nos 

acessos destas, a preocupação com a destinação de resíduos, a sobrexploração dos 

recursos do manguezal, o envolvimento dos visitantes com a comunidade em geral, as 

discussões acerca dos conflitos territoriais e as contribuições dos visitantes em tais 

questões.   

Os dados levantados por observação foram complementados por meio de 

entrevistas semiestruturadas com os organizadores, realizadas anterior e posteriormente à 

festa. O roteiro das entrevistas trouxe tópicos que buscaram levantar a percepção dos 

organizadores com relação às contribuições da festa à satisfação das necessidades da 

comunidade e às contribuições da festa para o fortalecimento dos movimentos de 

resistência e defesa territorial. Foram perguntados, ainda, sobre as preocupações com a 

sustentabilidade ambiental da atividade turística, a complementaridade entre as atividades 

tradicionais e as práticas turísticas, além da percepção dos organizadores em relação às 

contribuições dos visitantes para a comunidade  
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A consulta aos visitantes foi realizada por meio de um formulário disponibilizado na 

internet. Para se inscrever na Festa, os visitantes precisaram acessar uma plataforma 

online, o Google Formulários, onde incluíram algumas informações de contato. Assim, 

solicitamos aos organizadores o e-mail dos participantes que acessaram a plataforma a fim 

de aplicar um questionário aos inscritos nas terceira e quarta edições da Festa por meio 

dessa mesma plataforma.    

As questões foram baseadas nas “regras e conselhos para viajar respeitando o 

próximo”, desenvolvidas por Krippendorf (2003, p. 167)379. Assim, os participantes foram 

perguntados acerca das suas respectivas contribuições com a festa e com a comunidade e 

discorreram sobre seus conhecimentos sobre os hábitos e costumes da comunidade. As 

questões também demandaram que o visitante descrevesse algumas experiências 

vivenciadas na festa, destacando as suas percepções sobre a importância dos ambientes 

visitados e atividades desenvolvidas, sobre as eventuais dificuldades de acesso a alguns 

espaços e sobre a percepção dos visitantes acerca dos conflitos territoriais no Cumbe. 

Todas os dados obtidos foram interpretados por Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2011). Para isso, as respostas das entrevistas e questionários foram separadas em quadros 

temáticos. Foram, assim, criados quatro quadros: 1) valorização da identidade e da cultura 

local na prática turística; 2) sustentabilidade ambiental da atividade turística e 3) 

estabelecimento de relações éticas entre visitantes e visitados; 4) diversidade econômica. 

Resultados 

O ponto de partida na construção do Turismo de Base Comunitária é o atendimento 

ao princípio das necessidades sentidas. Esse princípio coloca a necessidade de adaptar a 

atividade turística à realidade e às necessidades locais. Nesse sentido, foi levantado qual a 

finalidade da Festa do Mangue, o principal evento representante e promotor do TBC no 

Cumbe:  

O objetivo da festa é dar essa visibilidade e o potencial turístico que a 
comunidade tem [...]. As festas do mangue funcionam como uma forma de 

                                                      
379

 As “regras e conselhos para viajar respeitando o próximo” são colocadas por Krippendorf a partir do 
estabelecimento de elementos contrastivos: compreender versus apossar-se; olhar versus pegar; alcançar 
versus conquistar; respeitar versus desrespeitar; ir ao encontro versus ir contra; provar versus reprovar; rir 
versus repreender; escutar versus ouvir; perguntar versus responder; procurar versus achar. 

 



880 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

promover o turismo, [...] identificar nossa luta, nosso território e nosso modo de 
vida (Organizadora da Festa do Mangue em entrevista cedida às autoras em 
setembro de 2016). 
 

A luta colocada nessa fala se refere aos movimentos de resistência e defesa 

territorial da comunidade. Esses movimentos de resistência estão diretamente 

relacionados ao modo de vida, visto que a sobrevivência física e simbólica da comunidade 

depende de sua permanência no próprio território. A sobrevivência física está vinculada à 

continuidade das atividades produtivas tradicionais que, por sua vez, dependem da 

integridade do ecossistema manguezal.  A sobrevivência simbólica depende da preservação 

dos espaços sagrados da comunidade, como sítios arqueológicos e a Santa Cruz. Portanto, 

o TBC promovido pela Festa necessariamente se contrapõe ao turismo de massa, 

caracterizado pela construção das “bolhas” e da “monocultura” turísticas. Essa oposição é 

evidenciada por um dos organizadores da Festa, que coloca a construção do TBC como um 

“outro turismo”, que contrasta àquele construído no núcleo turístico vizinho, a Praia de 

Canoa Quebrada:   

Devido a essas lutas, a gente tinha que divulgar nossa história né, começamos a 
divulgar, mas “como traz esse pessoal pra cá?”. Aí começamos a fazer a Festa do 
Mangue pra mostrar nosso território. Aí agora estamos fazendo esse trabalho de 
turismo comunitário. Pra esse pessoal conhecer nossa história e visitar nossa 
comunidade, ver nossa natureza [...]. Vai dar mais visibilidade à nossa luta e gerar 
renda, pra que o próprio pessoal da comunidade veja que tem como fazer outro 
turismo que não seja o de Canoa (Organizador da Festa do Mangue em entrevista 
cedida às autoras em setembro de 2016). 

 

Portanto, uma das preocupações do TBC no Cumbe é a prevenção da instalação do 

“turismo de Canoa”. Isso se justifica a partir da necessidade de prevenção da monocultura 

turística, das práticas danosas ao meio ambiente e ao patrimônio arqueológico e das 

relações transitórias e desinteressadas entre visitantes e visitados no turismo de massa. No 

caso da Comunidade do Cumbe, a visibilidade ao conflito territorial, colocada como 

principal objetivo do TBC, não pode ser promovida se os visitantes ficarem restritos às 

“bolhas turísticas” e não vivenciarem de fato os espaços que estão relacionados ao modo 

de vida da comunidade.  Além disso, esse modo de vida está intimamente relacionado à 

integridade desses espaços, se tornando necessária a prevenção dos impactos ambientais 

negativos desencadeados pelo turismo de massa. Um outro impacto que deve ser 

prevenido na construção do TBC é a “monocultura turística”, pois essa seria resultado de 
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uma desvalorização das atividades produtivas tradicionais que estão vinculadas ao modo 

de vida cumbense.  

Portanto, em um primeiro momento analisamos o atendimento da Festa às 

preocupações voltadas à diversidade econômica, valorização do caráter local, à 

sustentabilidade ambiental da atividade e à construção de relações éticas entre visitantes e 

visitados. Posteriormente analisamos como essas características da Festa contribuem com 

os movimentos de resistência territorial da comunidade.   

 

Princípio da diversidade econômica 

A instituição da monocultura turística pode ser resultante da substituição voluntária 

das atividades produtivas tradicionais pelos pescadores, catadores de crustáceos e 

marisqueiras em prol de atividades diretamente ligadas ao atendimento dos visitantes. No 

entanto, essa substituição pode ser evitada por meio da promoção de atividades 

combinadas. Assim, em contraponto à substituição de atividades, a atuação do turismo 

seria pautada como um complemento às atividades produtivas tradicionais da comunidade 

(CORIOLANO; VASCONCELOS, 2014; KRIPPENDORF, 2003). 

Deste modo, observamos na programação da Festa a existência de atividades que 

promovem a participação das dos pescadores, marisqueiras e catadores de caranguejos e 

de suas respectivas práticas. Com relação à catação de crustáceos, a atividade é 

representada pelas competições de captura de caranguejos-uçá, seguidas pela premiação 

dos mestres do mangue do Cumbe. A premiação é, segundo os organizadores, uma forma 

de prestigiar os catadores e demonstrar aos visitantes a importância dessa atividade para a 

comunidade. As capturas duram, em média, trinta minutos. Enquanto os mestres 

desbravam o manguezal em busca dos caranguejos, os visitantes acompanham a 

competição sendo conduzidos por um guia da comunidade que traz informações sobre o 

ecossistema manguezal de acordo com suas categorias êmicas, elaboradas a partir do 

conhecimento tradicional. São assim apresentados aos visitantes o mangue-ratinho 

(Conocarpus erectus), o mangue-manso (Laguncularia racemosa) e o mangue-sapateiro 

(Rhizophora mangle) (PINTO, 2009). 

Quanto à pesca e à mariscagem, são atividades representadas nas oficinas 

presididas por pescadores e marisqueiras. Na ocasião, os visitantes são levados aos 

ambientes onde ocorrem essas práticas, a fim de observar e vivenciar o cotidiano dos 
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pescadores e marisqueiras da região. A partir destes momentos de interação e trocas de 

saberes, percebemos que as atitudes pedantes regularmente observadas no turismo de 

massa (KRIPPENDORF, 2003, p. 170) dão lugar a uma atitude de compreensão e abertura 

dos visitantes aos saberes vinculados às práticas produtivas:  

 
Participei de uma oficina de mariscagem, na qual percebi quão forte é a relação 
daquelas mulheres e homens com o ecossistema de manguezal, percebi também 
que eles entendem profundamente a dinâmica do mangue, ao seu modo 
(Participante da Festa do Mangue em questionário online realizado em outubro 
de 2017). 

 

A valorização dos saberes e das práticas colocam a pesca artesanal, a catação de 

crustáceos e a mariscagem como atividades constituintes do turismo no Cumbe, assim, a 

promoção do turismo não coloca a necessariedade do abandono dessas práticas para o 

exercício de atividades diretamente ligadas ao atendimento dos visitantes. Portanto, em 

contraponto à desestabilização das práticas tradicionais, o turismo atuaria como um 

instrumento de valorização e reconhecimento destas.  

Na questão da valorização e reconhecimento é necessário destaque da prática de 

mariscagem. Essa prática, majoritariamente exercida pelas mulheres, é uma atividade invisibilizada 

e de maior desprestígio dentre as atividades relacionadas à pesca artesanal (SANTANA, 2007). 

Assim, o protagonismo dessas mulheres nas oficinas de mariscagem promove a visibilidade à 

importância do trabalho dessas marisqueiras a partir da valorização de seu trabalho e de seus 

saberes:  

As mulheres que trabalham no mangue não são vistas, essas pessoas que são tão 
desrespeitadas, um trabalho que não são valorizados e a Festa do Mangue é pra 
contribuir com isso (Pescadora quilombola do Cumbe em entrevista cedida às 
autoras em setembro de 2016). 

No entanto, a monocultura do turismo não é resultante somente da desvalorização 

das práticas tradicionais, mas pode também ser resultado da especulação imobiliária para 

instalação de infraestrutura turística. Ou seja, para que sejam construídas as estruturas de 

alimentação e acomodação, as áreas usadas para realização dessas práticas passam a ser 

ocupadas por resorts, hotéis, casas de veraneio ou restaurantes (CORIOLANO; 

VASCONCELOS, 2014, p. 14). Atentos a tal problemática, os organizadores da Festa 

colocam: 

Não queremos aquele turismo que especula, compra nosso território, faz grandes 
estruturas e começa a vir o pessoal de fora e faz um turismo que vá degradar 
nosso território [...]. O turismo comunitário não é aquele que o turista vem para 
se hospedar no hotel cinco estrelas. Ele vem conviver com as pessoas da 
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comunidade, vem para acampar ou vem para um quarto simples das nossas 
casas. Isso é muito valioso isso porque eles vêm de acordo com o nosso modo de 
vida e de acolhimento (Organizadora da Festa do Mangue em entrevista cedida às 
autoras em setembro de 2016). 

 

O TBC construído no Cumbe busca, portanto, exaltar a simplicidade e se contrapõe 

ao “caráter luxo” (KRIPPENDORF, 2003, p. 155) colocado pelo turismo de massa. Assim, a 

infraestrutura de atendimento aos visitantes não contrasta com o modo de vida da 

comunidade, possibilitando a valorização e o destaque do caráter local dentro das 

estruturas de acomodação e alimentação.   

 

Princípio da valorização do caráter local 

A fim de evitar os impactos decorrentes da hospedagem, a comunidade do Cumbe 

adotou o que é classificado como bed and breakfast. Essa modalidade de hospedagem 

domiciliar, é caracterizada pela sua tradução literal: o hóspede, mediante pagamento, 

acomoda-se em residências privadas habitadas e dispõem de um lugar para dormir e de 

café da manhã (PIMENTEL, 2009, p. 222).  

Quanto à alimentação, são realizadas refeições coletivas preparadas na sede da 

AQC por senhoras da comunidade. Destaca-se, ainda, o “comer no mato”, uma antiga 

prática na qual as famílias reúnem-se em pontos do manguezal para realização de refeições 

intercaladas a banhos de rio e contação de histórias do Cumbe. Na Festa do Mangue, o 

“comer no mato” ocorre posteriormente às oficinas, utilizando os peixes e mariscos 

extraídos em tais atividades, bem como frutos e outros alimentos trazidos pelos 

organizadores e visitantes. Exaltando, portanto, a simplicidade, a infraestrutura de 

atendimento aos visitantes não contrastam com o modo de vida comunitário, 

possibilitando a continuidade das práticas tradicionais ao destacar e cultivar o caráter local.  

Também merece destaque a visitação às dunas, planejadas de acordo com os 

acessos autorizados pela usina eólica. A inclusão de trilhas nas dunas na programação da 

festa, com idas aos sítios arqueológicos e à Santa Cruz, evidencia a valorização do 

patrimônio cultural material e a efetiva participação da comunidade local na fruição de tal 

patrimônio e nos esforços para democratização do acesso a esses símbolos.  

Além da questão das infraestruturas e da valorização dos patrimônios culturais do 

Cumbe, a Festa contribui com a valorização do patrimônio cultural imaterial, a partir do 
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papel central do conhecimento tradicional em algumas das atividades. É o caso das oficinas 

de pesca e mariscagem e da premiação dos mestres do mangue que expõe os 

conhecimentos dos mestres na eficiência da captura de caranguejos, os conhecimentos do 

guia ao apresentar as categorias êmicas da comunidade referentes ao ecossistema 

manguezal, bem como os conhecimentos dos pescadores e marisqueiras passados nas 

oficinas.  

Esses conhecimentos foram construídos a partir da vivência das marisqueiras e 

pescadores, as quais permitiram o desenvolvimento de técnicas que visam uma menor 

interferência no meio devido à necessidade das práticas de subsistência:  

 

Como dá pra perceber no último dia do evento [com a competição da caça de 
caranguejos] é justamente desse ambiente [manguezal] que sai o sustento da 
maioria das famílias da comunidade. É cativante saber que dá pra conviver e tirar 
seu sustento desse ambiente sem esgotá-lo (Participante da Festa do Mangue em 
questionário online realizado em outubro de 2017). 
 

O saber-fazer dos pescadores, marisqueiras e catadores em suas práticas 

reconhecem, portanto, a importância do conhecimento tradicional como um meio de 

conciliar suas atividades produtivas com a conservação do ecossistema manguezal 

(SANTANA; ANDRADE, 2017). 

 

Princípio da sustentabilidade ambiental da atividade turística 

As preocupações dos organizadores da Festa com a sustentabilidade está em 

promover atividades que não impactem negativamente o manguezal e as dunas a partir da 

escolha de técnicas adequadas e estratégias de prevenção e redução da disposição de 

resíduos sólidos nos lugares onde ocorrem as atividades e rodas de conversa sobre a 

importância de preservação desses ecossistemas.  

Acerca das técnicas, na competição dos mestres do mangue, por exemplo, o tempo 

é restrito a trinta minutos de captura e tem o número de participantes reduzido a fim de 

evitar a sobrexploração do caranguejo-uçá. A técnica escolhida pelos mestres do mangue é 

o “braceamento” que, segundo Legat et al. (2005), não é uma técnica predatória, tendo em 

vista que existe seletividade na escolha dos caranguejos e que promove elevadas taxas de 

sobrevivência, pois não causa ferimentos nos caranguejos capturados. Essa técnica consiste 

na extração manual por meio imersão completa do braço dentro da toca do caranguejo, a 
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qual permite ao catador que segure o crustáceo pela parte dorsal da carapaça, 

pressionando as quelíceras de modo a imobilizá-las ao puxar o caranguejo para fora da 

toca.  

Nas oficinas, parte do que é consumido nas refeições coletivas que as procedem, é 

extraído do mangue e do rio pelos oficinistas e visitantes. No entanto, a quantidade de 

extração de recursos é limitada pelos oficinistas e, via de regra, não contemplam o número 

de visitantes, a fim de garantir que os recursos do rio e do manguezal não sejam 

sobrexplorados:  

Participei da oficina de ostras e búzio, além de poder apreciar os sabores do 
mangue. Perceber os métodos que eles usam para extrair esses alimentos são se 
machucar ou destruir. Só tiram o necessário e levam em conta os pontos que 
podem extrair (Participante da Festa do Mangue em questionário online realizado 
em outubro de 2017). 

 

Assim, essas refeições são complementadas com itens comprados pela comissão 

organizadora da Festa com parte da arrecadação dos valores de inscrição da Festa. O 

caráter coletivo dessas refeições inclui também os alimentos compartilhados pelos 

visitantes, geralmente frutas.   

Uma outra preocupação com relação à sustentabilidade ambiental da Festa está no 

estilo de acomodação bed and breakfast, que evita a construção de grandes infraestruturas 

que poderiam vir a precarizar o ecossistema manguezal e interferir na movimentação 

natural das dunas. A organização do TBC também incentiva as caronas solidárias e o uso de 

materiais não-descartáveis nas atividades no mangue e nas dunas.  

No entanto, uma questão ainda não considerada pelos organizadores é o limite no 

número de visitantes. Isso porque a quantidade de pessoas atraídas para a Festa e para o 

TBC em geral não é excessiva:  

 
Hoje a gente realiza um trabalho que a gente vem aos poucos divulgando o 
trabalho de turismo comunitário e não temos potencial ainda de receber mais 
pessoas. Quando nós tivermos preparados, equipados... Nós vamos receber 
vários visitantes [...]. Hoje tão fazendo um curso de gerenciamento do museu pra 
gente colocar nossas ideias em prática. Então estão construindo o Museu e já 
envolvendo com o Turismo Comunitário (Organizadora da Festa do Mangue em 
entrevista cedida às autoras em setembro de 2016). 
 

O curso de gerenciamento do Museu foi elaborado por uma empresa de consultoria 

contratada pela empresa eólica como forma de compensação aos danos aos sítios 

arqueológicos promovidos pelo empreendimento. O Museu abrigará, portanto, as peças 
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que foram retiradas dos sítios arqueológicos e será gerido pela comunidade. Para garantir a 

boa gestão, a AQC solicitou um curso de gerenciamento do Museu, o qual também abrange 

questões do TBC. Assim, nesse curso, os organizadores do TBC expõem suas demandas 

quanto ao turismo a ser promovido, dentre elas a construção de um site de divulgação da 

iniciativa e o cálculo da carga de suporte dos ambientes usados nas práticas turísticas. Com 

relação à divulgação do TBC, uma das preocupações dos organizadores é expor a história e 

os movimentos de resistência da comunidade:  

 
Nas nossas programações a gente coloca que a Festa do Mangue é uma festa de 
resistência, que é pra identificar nossa luta, nosso território e nosso modo de 
vida. [...] A gente passa na programação e elas vêm sabendo disso. Esse público 
que vem é muito satisfatório e queremos alcançar um público maior, pois eles 
vêm e deixa conhecimento, nos fortalece e com isso temos tendência a crescer 
(Organizadora da Festa do Mangue em entrevista cedida às autoras em setembro 
de 2016). 
 

Os organizadores perceberam, portanto, que ao se divulgar previamente o cenário 

encontrado na comunidade (o conflito territorial com os empreendimentos, os 

movimentos de resistência dos moradores quilombolas, etc.) o público atraído para o TBC 

se predispõe a fortalecer essas causas, seja através da troca de conhecimentos e mesmo da 

divulgação da existência do conflito em outros espaços: “Eles vêm pra contribuir... só em 

eles vim e conhecer aqui, já leva com ele e chega lá já conta o que viveu, o outro já vem... E 

isso já é uma contribuição” (Organizadora da Festa do Mangue em entrevista cedida às 

autoras em setembro de 2016). 

Princípio das relações éticas entre visitantes e visitados 

O objetivo dos organizadores do TBC no Cumbe é atrair um público que contribua 

com os movimentos de resistência territorial, “com um olhar de contribuição e não de tirar 

proveito” (Organizadora da Festa do Mangue em entrevista cedida às autoras em setembro 

de 2016). Os responsáveis pela articulação da Festa e do TBC buscam, portanto, atuar de 

modo a promover relações que ultrapassem a transitoriedade colocada pelo turismo de 

massa, o qual segundo Cohen (1984), viabilizam o engano e a exploração do outro.  

Para isso, além da divulgação prévia do cenário vivido pela comunidade, as 

atividades realizadas nos espaços relacionados à sobrevivência física e simbólica e a 

existência dos espaços políticos na Festa fomentam a construção dessas relações. Com 

relação aos espaços relacionados à sobrevivência física, a inclusão do manguezal na 
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programação permite aos visitantes conceber a importância dessa ecozona para a 

comunidade: 

Participei da cata do caranguejo. Nessa atividade, assim como durante todo o 
evento, deixa clara a associação entre aquele ambiente e a comunidade, seja 
através do sustento de muitas famílias, seja através de uma identidade 
construída com o mangue (Participante da Festa do Mangue em questionário 
online realizado em outubro de 2017). 

 

A questão identitária, relacionada aos aspectos simbólicos do território, é também 

colocada na trilha realizada nas dunas, pois na ocasião são visitados alguns sítios 

arqueológicos que não foram atingidos pelo empreendimento eólico. Ao subir as dunas é 

possível obter uma visão panorâmica da comunidade, visualizando o que os cumbenses 

chamam de “cercamento expulsivo”. Esse cercamento se refere à ocupação das regiões ao 

redor da vila pelos grandes empreendimentos:  

 
Eles viveram e sentiram junto com a gente as experiências no nosso território. As 
pessoas veem o que a gente relata. Quando elas sobem nas dunas veem os 
viveiros nos cercando, os parques eólicos... E a gente não tá só contando, eles 
estão vendo. O público que vem sente e vivencia com a gente, assim dá uma ideia 
melhor que a gente passa (Organizadora da Festa do Mangue em entrevista 
cedida às autoras em setembro de 2016) 

 

As vivências são complementadas pelas rodas de conversa nos espaços políticos da 

Festa.  As discussões nesses espaços abordam a importância e dificuldades da continuidade 

do modo de vida tradicional. Abordam, ainda, os principais episódios das lutas territoriais e 

conquistas dos quilombolas. São enriquecidas com vídeos e fotos dos protestos e da 

comunidade anteriormente à instalação dos empreendimentos. Os visitantes participam 

relatando experiências de outras comunidades e expondo suas percepções acerca da 

vivência no Cumbe obtida no decorrer da Festa. Ao observar a construção desses espaços e 

analisar as formas de contribuição relatadas nos questionários dos visitantes, percebe-se 

apoio às lutas dos quilombolas cumbenses: 

 

Consegui levar mais pessoas para conhecer a resistência da comunidade 
quilombola do Cumbe e o amor que existe nela. Trouxe sorrisos, apoio, dancei 
côco, agradeci, ouvi, entendendo que toda forma de participação fortalece o 
espírito da luta em cada um que está nessa construção (Participante da Festa do 
Mangue em questionário online realizado em outubro de 2017)  
 

As contribuições dos visitantes atingem, portanto, as expectativas dos 

organizadores. Além da valorização do modo de vida tradicional estes trazem propostas 
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para fortalecimento do movimento de resistência, tais como projetos de petições online, 

trabalhos científicos que possibilitam levar tais discussões à academia e projetos 

audiovisuais para alcance de maior público. 

 

Princípio das necessidades sentidas: movimentos de resistência e defesa territorial 

Além da construção de relações menos superficiais entre visitantes e visitados, no 

sentido de formar multiplicadores da causa que atuam principalmente na divulgação do 

conflito, os outros aspectos analisados nesse artigo também contribuem aos movimentos 

de resistência e defesa territorial.  A diversidade econômica, por exemplo, promove o 

estímulo à continuidade das práticas produtivas tradicionais a partir da promoção das 

atividades preexistentes combinadas ao turismo. Essas atividades, bem como o turismo, 

estão relacionadas diretamente à manutenção do território que assegura a continuidades 

dessas práticas: o manguezal, o rio e as dunas. Nesse sentido, além de expor a importância 

de defesa desses territórios, expõe a necessidade de se conservar esses ambientes, o que 

reflete na necessidade de articulação de um TBC ambientalmente sustentável. Essa 

necessidade é colocada pelos organizadores nas oficinas e nas rodas de conversa com os 

visitantes, bem como uma demanda no curso de gerenciamento do Museu que 

contemplará os assuntos pertinentes ao TBC.   

Outra contribuição do TBC para os movimentos de resistência territorial do Cumbe 

é com relação ao fortalecimento da identidade étnica a partir do cultivo do caráter local: 

A gente quer voltar nossos costumes que estão sendo descaracterizados com 
projetos que fortalecem o que já fazíamos antes e que fortalecem a cultura da 
comunidade, que hoje é certificada como quilombola [...]. Eles são atraídos pela 
cultura quilombola e de resistência (Organizadora da Festa do Mangue em 
entrevista cedida às autoras em setembro de 2016). 

 

 O destaque ao modo de vida tradicional dentro das práticas turísticas comunitárias 

representa uma seleção de itens particulares da cultura. Assim, a relevância colocada à 

cultura quilombola, às práticas produtivas tradicionais e ao modo de vida cumbense na 

atividade turística pode levar ao que Barth (2005) classifica como “reforço à etnicidade”. 

Tal reforço influencia positivamente a legitimidade e necessidade da conclusão do processo 

de demarcação do território tradicional quilombola, a ser executado pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de acordo com o Decreto nº 4.487, de 20 de 

novembro de 2003.  
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Destaca-se, ainda, a ocupação da Santa Cruz em oposição ao “vazio aparente”. 

Segundo Diegues (2004, p. 84), as terras utilizadas de forma descontínua incidem na falsa 

prerrogativa de inutilização destas pelas populações tradicionais. Assim, devido à demanda 

de visitação da comunidade ser maior em uma data específica, no caso no dia de finados, 

institui- se que a privação do acesso à Santa Cruz é aceitável desde que seja liberado em tal 

ocasião. No entanto, em entrevistas com os moradores, percebe-se intenso 

descontentamento frente à proibição da entrada, especialmente dos mais idosos. Assim, a 

partir da crescente demanda de visitação da Santa Cruz pelos turistas, seriam intensificadas 

as pressões pela restituição do livre acesso a esse lugar sagrado.   

 

Conclusão 

A construção do TBC é, via de regra, decorrente da necessidade da comunidade 

visitada se contrapor ao turismo de massa e, consequentemente, a seus impactos 

socioambientais negativos. Assim, o novo eixo turístico é pautado na prevenção desses 

impactos a partir da adaptação da atividade à realidade da comunidade. Busca, portanto, a 

integridade dos aspectos ambientais e arqueológicos, a diversidade econômica, a 

construção de relações éticas entre visitantes e visitados e a valorização do caráter local 

nas práticas turísticas. No entanto, o conflito territorial na comunidade investigada não 

surge a partir do turismo, mas com a instalação de empreendimentos voltados à produção 

de energia alternativa e de commodity alimentícia. A construção do TBC nessa comunidade 

decorreu, portanto, da necessidade de fortalecimento das lutas comunitárias pela defesa e 

resistência territorial frente a esses empreendimentos. 

Inicialmente analisamos como os critérios do TBC são aplicados na iniciativa 

construída na comunidade investigada, a fim de entender como são prevenidos os 

impactos negativos do turismo. Posteriormente, analisamos como o TBC contribui às lutas 

territoriais. Nesse sentido, analisando o princípio referente à diversidade econômica, 

percebemos que os impactos negativos são coibidos a partir da valorização das práticas 

produtivas tradicionais e reconhecimento da importância dos pescadores, das marisqueiras 

e catadores com a inclusão de oficinas de mariscagem e pesca, além da premiação dos 

melhores catadores de caranguejo da região, os Mestres do Mangue.  

A valorização do caráter local se estende à questão das infraestruturas, visto que as 

infraestruturas de acomodação e alimentação são realizadas na sede da associação e nas 
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casas dos próprios moradores, tornando desnecessária a construção de grandes hotéis, 

restaurantes e resorts de “caráter luxo” os quais, eventualmente, trazem prejuízos 

socioambientais à comunidade as quais se instalam.  Esse estilo de acomodação está aliado 

ao princípio de sustentabilidade ambiental do TBC, que se estende a outras práticas 

promovidas, como o incentivo a caronas solidárias, ao uso de materiais não-descartáveis e 

a prevenção à sobrexploração de recursos nas oficinas e na competição dos Mestres do 

Mangue. O princípio das relações éticas entre visitantes e visitados, por sua vez, é atendido 

a partir do envolvimento dos turistas com a realidade da comunidade e com a construção 

de espaços políticos que expõem a importância e dificuldades da continuidade do modo de 

vida tradicional e as formas que os turistas podem contribuir às lutas comunitárias.  

Esses princípios, além de prevenir os impactos negativos da prática turística, 

contribuem para a adaptação da prática turística para o atendimento às necessidades da 

comunidade. Ou seja, contribuem para o atendimento ao princípio das necessidades 

sentidas. Colocada que a necessidade da comunidade investigada está no fortalecimento 

das lutas territoriais, percebemos que os princípios da diversidade econômica, bem como 

da valorização do caráter local e da sustentabilidade ambiental expõem a necessidade de 

manutenção do território que possibilita a continuidade das práticas tradicionais que 

asseguram a sobrevivência física e simbólica da comunidade. Além disso, o atendimento ao 

princípio das relações éticas entre visitantes e visitados permite a formação de 

multiplicadores, os quais aumentam a visibilidade do conflito a partir de projetos de 

petições, trabalhos científicos que possibilitam levar tais discussões à academia e projetos 

audiovisuais para alcance de maior público. 
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TURISMO E RIBEIRINHOS: O CASO DA CASA DO CHOCOLATE DA ILHA DO COMBU-PA380 
 

Thainá Guedelha Nunes381 
Lourdes de Fátima Gonçalves Furtado382 

 
Resumo 
A Ilha do Combu passou do anonimato para um importante ponto turístico da cidade de Belém, nesse 
sentido, este trabalho trata-se de um ensaio traz a tona a Casa do Chocolate criada por Dona Nena em 2006 
que utiliza produtos da própria ilha, tendo como destaque o cacau na produção de chocolate orgânico pelo 
qual ficou famosa. Busco apresentar e analisar este empreendimento ribeirinho como um dos frutos do 
crescimento da visibilidade da ilha, e, assim como esta, vem passando por grandes transformações.  
 

Palavras-chave: População ribeirinha; Turismo; Ilha do Combu. 
 

Introdução 

Na cidade de Belém, capital paraense, há a presença de dois contextos conectados 

através das águas típicas de nossa região, o da Belém continental e da Belém insular, a 

primeira com uma área de, aproximadamente, 176 km², e a segunda compreendendo uma 

área de 330 km². Pode-se perceber, então, que a maior parte da cidade, em território, 

corresponde à região insular caracterizando 65% de Belém, enquanto que o continente fica 

apenas com 35% da área total, levando-se em consideração apenas Belém, e não a região 

metropolitana. 

A área insular de Belém é composta por 39 ilhas, incluindo as ilhas das 

proximidades de Belém e região metropolitana o número aumenta para 52 ilhas mais o 

Marajó, o que demonstra sua tamanha expressividade, podendo-se afirmar que “a cidade 

nasceu por assim dizer sob o signo insular” (MOREIRA, 1966, p 69). A população 

predominante que habita essa região é formada por ribeirinhos, cujo modo de vida se 

estabelece ligado ao meio ambiente, como é o caso da Ilha do Combu. 

Em 2010 iniciei minhas pesquisa na Ilha do Combu, a nível de Iniciação Científica, 

pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e a escolha pela área insular de Belém se deu, 
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principalmente, pela peculiaridade desse contexto ribeirinho prevalecer e garantir sua 

continuidade mesmo com a grande proximidade da área urbana. Dois espaços que 

partilham do mesmo rio, porém, divergiam em escolhas do seu modo de vida que culminou 

num desenvolvimento, no sentido geral do termo, diferenciado para cada margem. 

É importante ressaltar que mesmo havendo o contato cotidiano entre esses dois 

contextos, entre rural e urbano, assim como entre o local e global, e cada vez mais intenso, 

esse contexto sócio cultural resiste e persiste garantindo sua continuidade, mesmo 

havendo transformações a qual toda sociedade está sujeita. Nesse sentido, cabe refletir 

como cada contexto sociocultural se (re)inventa, (re)significa e se (re)produz a partir do 

que lhes é posto pela atualidade. 

Tais reflexões se apresentam como algo fundamental atualmente diante do rápido 

crescimento do turismo, na Ilha do Combu, que já apresenta transformações consequentes 

desse fenômeno. Apesar das melhorias advindas da atuação de muitos da população local 

na atividade turística, é importante estar atento para o avanço desordenado que possam 

afetar a vida local assim como o meio ambiente. Vale ressaltar que o local é uma Área de 

Proteção Ambiental com grande parte da sua vegetação ainda preservada. 

O objetivo aqui é trazer a experiência da casa de chocolate, que se insere no 

contexto turístico da ilha, como um exemplo de agência da população local com relação ao 

turismo, como valorização cultural, aumento de renda familiar e uma experiência 

diferenciada para os visitantes. Também apresento a relação, e cooperação, entre 

diferentes atores envolvidos nesse processo que vai muito além do modelo simplista e 

binário de “anfitriões” (hosts) e “hóspedes” (guests), muito comum nos primórdios dos 

estudos sobre antropologia e turismo. 

Esse trabalho advém da minha pesquisa em andamento do doutorado, tendo como 

base a etnografia, onde houve entrevistas, visitas à Casa do Chocolate e participação em 

passeio programado por eles. Para além disso, utilizo também os dados de pesquisas 

realizadas anteriormente, principalmente nos anos de 2013 e 2017, o que me possibilitou 

acompanhar, em parte, o desenvolvimento do empreendimento da Dona Nena que 

culminou na atual Casa do Chocolate, um dos principais pontos turísticos da Ilha do Combu, 

que recebe visitas de pessoas vindo de vários lugares do mundo. 

 

A fantástica fábrica de chocolate ribeirinho da Dona Nena 
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As frutas da Ilha do Combu sempre foram parte fundamental da vida reibeirinha, 

seja para consumo próprio ou para venda, Dona Nena, cujo nome verdadeiro é Izete dos 

Santos Costa, afirma que sempre trabalhou com o cacau e o açaí, sendo que antes o 

primeiro era tido como principal moeda de troca, porém, mais ou menos pelos anos 80 e 

90 o açaí começou a se destacar ganhando maior destaque na alimentação belenense. Mas 

a família de Dona Nena fez questão de fazer com que o cacau não deixasse de fazer parte 

do cotidiano da família: 

 

Mas aqui a gente ainda permanece fazendo esse trabalho de continuação né, a 
estrutura da família. Antes o nosso trabalho era fazer colheita, quebra, 
fermentação e a secagem, o nosso produto todo ia pro atravessador. E a gente 
sempre ficava na nossa família um punhado que a gente fazia nosso próprio 
chocolate caseiro que só a família tinha acesso, que se chegasse um visitante 
orgulhosamente a gente oferecia um chocolate quente (Dona Nena, 01 de maio 
de 2019). 
 

O trabalho com coleta de frutas tinha suas dificuldades, principalmente quando se 

trata do período de entressafra, o que exigiu dos moradores buscarem alternativas para 

garantir a renda familiar nesses períodos. Uma dessas soluções foi a extração do palmito 

do vasto número de palmeiras que existiam na ilha, principalmente os açaizeiros, ou 

mesmo buscando “bicos” em Belém.  

Além do movimento Ilha do Combu-Belém, havia também o movimento inverso 

com iniciativas de auxiliar a população local na busca por alternativas de melhoria da renda 

familiar a partir do que a própria ilha tinha a oferecer. Como foi o caso do projeto 

desenvolvido por uma escola que ensinava a produzir biojóias para serem comercializadas 

pelas ribeirinhas. E é nesse momento que se inicia a trajetória de Dona Nena até a 

famigerada Casa do Chocolate da Ilha do Combu. 

Não foi repentinamente que Dona Nena e seus produtos orgânicos e naturais 

ficaram famosos, nem foi por acaso e nem sem ajuda. Vale ressaltar que a história de 

sucesso da mesma tem início antes do estopim do turismo na ilha, e aparentemente é um 

dos fatores que contribuiu para o mesmo. Nos primeiros passos dos estudos da 

Antropologia sobre o turismo teve como foco a concepção de impactos negativos desta 

atividade nas comunidades receptoras, o que foi e ainda é importante levar em 

consideração. Porém, este trabalho tem a intenção de mostrar que há agência também na 

comunidade, pois Dona Nena não simplesmente reagiu à chegada do turismo na ilha, mas 
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sim conscientemente buscou reconhecimento e valorização de um trabalho artesanal 

tradicional e fazendo com que isso viesse a gerar uma boa renda para sua família. Assim, 

 
Esses primeiros estudos abriram o caminho para um corpo substancial de 
pesquisa sobre mudanças sociais e culturais provocadas pelo desenvolvimento do 
turismo, ao passo que trabalhos mais recentes abandonaram o modelo do 
‘impacto’, uma vez que este trazia a suposição simplista de que havia apenas dois 
elementos envolvidos – ‘anfitriões’ e ‘hóspedes’ – e que a presença dos turistas 
era o vetor de mudança ativo enquanto a população local era o receptor passivo, 
cujo modo de vida tradicional era irreparavelmente alterado (Graburn, 2009, p. 
19). 
 

A intenção de Dona Nena era sim alterar a realidade de sua família, no sentido de 

alterar as condições muitas vezes difíceis de uma comunidade ribeirinha pouco assistida 

pelo governo. Seu desejo era de ter um retorno econômico fazendo aquilo que gostava de 

fazer, valorizando suas raízes e sua cultura. E para isso foi importante a participação de 

várias pessoas, categoria esta que Leite & Graburn (2009) afirma se tratar da variabilidade 

de atores envolvidos nas atividades turísticas, fugindo do dualismo de “anfitriões” e 

“hóspedes”, assim como os tipos de interatividade entre estes. Aqui incluirei também as 

instituições que tiveram algum papel na trajetória de criação da Casa de Chocolate. 

No início houve a intervenção de agentes externos, primeiramente de uma escola 

com um projeto, por volta de 2004, onde era ensinada a produção de biojóias para serem 

comercializadas. De acordo com Dona Nena a escola auxiliava com tudo, o maquinário, 

treinamentos e capacitação para fazer as biojóias dos materiais retirados na própria ilha. 

Em seguida veio o convite da Secretaria Municipal de Economia do Estado do Pará (SECON) 

para que ela, e as demais pessoas da comunidade envolvidas na produção de biojóias, para 

participar da Feira do Meio Ambiente que acontecia um sábado por mês na Praça Batista 

Campos. Apesar de as vendas das biojóias não tido muito êxito, a feira foi fundamental na 

trajetória da Dona Nena, pois foi neste evento que ela decidiu começar a levar as frutas 

coletadas na ilha e produtos feitos com estas para vender, e por ser natural, saudável e 

barato por ser direto do fornecedor, os o número de clientes começou a crescer.  

Depois da feira se tornar um sucesso, os expositores resolveram brigar na prefeitura 

para que a feira ocorresse em mais finais de semana ao invés de apenas um dia no mês. E 

assim não só conseguiram que a feira ocorresse em todos os sábados do mês, como se 

organizaram enquanto Associação Pará Orgânico e conseguiram que a feira também fosse 

para a Praça Brasil nos dias de quarta. Nestas feiras já era vendido o chocolate artesanal, 
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assim como as trufas recheadas que aprenderam a fazer em um curso de bombons 

regionais na Paroquia dos Capuchinhos em Belém. E foi nessa época que surgiu a primeira 

versão da Casa do Chocolate, o então Combú Orgânicos. 

Essa primeira versão da fábrica de chocolate funcionava na cozinha da casa da Dona 

Nena que transformou esse espaço no espaço de produção de seus produtos para vender 

nas feiras (figura 1). Havia uma grande preocupação com a higienização do lugar, pois 

houve um momento em que elas foram proibidas pela vigilância sanitária de vender os 

chocolates orgânicos na feira por utilizarem o pilão, um recipiente de madeira tradicional. 

 

Figura 1 – mesa da cozinha da Dona Nena com utensílios para fabricação de seus produtos orgânicos  
 

 
Fonte: pesquisa de campo (2013). 

 

Outros dois atores foram fundamentais nessa trajetória, a primeira é interna, sendo 

ninguém menos do que Prazeres, dona do primeiro restaurante da ilha, o Saldosa Maloca. 

De acordo com Dona Nena, esta foi a primeira a apoiar seu projeto do chocolate orgânico e 

os demais produtos, pois colocava a venda em seu restaurante, que já tinha certa fama, 

como também introduziu a outra pessoa que iria ajudar a alavancar seu empreendimento. 

Essa pessoa é simplesmente o chef de cozinha mais famoso do estado, Thiago 

Castanho, dono do restaurante Remanso do Bosque, e atualmente do Remanso do Peixe 

também. O chef é conhecido internacionalmente, aparecendo na The New York Times e na 

revista britânica Restaurant, assim como em programas de televisão, como o Mais Você da 

Ana Maria Braga e o reality Master Chef. Thiago foi chamado a convite de Prazeres para 

ajudar Dona Nena a refinar o cacau para a fabricação dos bombons, porém depois de levar 
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para avaliar o produto em seu restaurante afirmou que não deveriam mudar nada, pois o 

produto era de extrema qualidade. 

Após isso decidiu vender produtos da Dona Nena em seu restaurante e começou a 

usar para criar receitar para o restaurante, que fizeram sucesso não só com clientes, mas 

com outros chefs amigos de Thiago. Este também levava os produtos para todo lugar que 

ia, e assim foi divulgando os produtos do Combú Orgânico. 

Foi uma questão de tempo para seus produtos ficarem famosos e sua casa começar 

a receber muitos visitantes curiosos, inclusive chefs de fora do país. Diante dessa 

movimentação de pessoas decidiram transformar a sala de sua casa em uma loja para 

demonstração e venda de seus produtos (figura 2). 

 

Figura 2 – parte da sala da Dona Nena transformada em loja dos seus produtos  
 

 
Fonte: pesquisa de campo (2017). 

 

E o movimento continuava crescendo, assim como a demanda pelos produtos, se 

acrescentando o fato de que havia outras atividades que a família estava envolvida, o que 

fez com que só a família de dona Nena não fosse o suficiente para conseguir dar conta. 

Assim a idealizadora do empreendimento lembra “a gente percebeu que tinha que se 

organizar pra receber esse povo que tava vindo né porque a gente chegou no limite de não 

saber se produzia ou atendia”. 

Dona Nena decidiu de fato investir e transformar seu empreendimento num grande 

atrativo turístico, já que sem nem mesmo um grande planejamento os visitantes de fora da 

ilha já estavam constantemente batendo em sua porta. Apesar de não conhecer o conceito 

em si de atratividade turística, ou sem ter nenhum conhecimento sobre turismo, percebeu 
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a necessidade de aprender e que ali havia uma grande oportunidade para si, para sua 

família e para a ilha também.  

Nesse ponto, outros atores externos entraram em cena, direta ou indiretamente. 

Procuraram a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará 

(EMATER) para fazerem um plano de manejo pra aumentar a produção. Com este plano em 

mãos deram entrada em um financiamento pelo Banco da Amazônia (BASA) com o qual 

puderam estruturar o que hoje é a Casa de Chocolate. E por último viria a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) com a liberação da licença para o por em pratica 

seu projeto, haja vista que o local é uma Área de Proteção Ambiental. 

 

Figura 3 – o trapiche da Dona Nena Antes  
 

 
Fonte: pesquisa de campo (2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – o trapiche da Dona Nena depois – ambiente I  
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Fonte: pesquisa de campo (2019). 

 

Figura 5 – o trapiche da Dona Nena depois – ambiente II 
 

 
Fonte: pesquisa de campo (2019). 

 

Apenas de olhar para a diferença de como era o trapiche da casa de Dona Nena já é 

possível perceber o crescimento do seu empreendimento. Na figura 3 se vê como seu 

trapiche era pequeno, e era nele onde era estendido o Tupé (um tipo de tapete feito por 

ela), onde as sementes de cacau ficam secando para a produção de chocolate caseiro 

vendido nas feiras da zona urbana, sem qualquer estrutura para receber se quer um 

pequeno numero de visitantes frequentes. Nas figuras 4 e 5 tem-se a construção desse 

grande trapiche pensado para receber até dois grupos que participam dos passeios 

oferecidos por eles ou por agendamento através de terceiros, e ainda tem espaço para 

receber os visitantes apenas da casa de chocolate Figura 6. 

 

Figura 6 – Casa de Chocolate da Ilha do Combu 
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Fonte: pesquisa de campo (2019). 

 

Como é apontado por Leite e Graburn (2009), é importante pensar sobre lugar que 

é pensado par ao turismo, ou seja, pensar neste como uma atratividade para os turistas 

que o escolhem como destino.  Dentro dessa questão, Brenner (2007) argumenta sobre a 

necessidade de haver um planejamento, se pensando no que de diferente aquela 

localidade pode oferecer ao turista, para que o local se torne sempre atrativo e demonstre 

mais as características específicas daquele local.  

Dona Nena não buscou criar uma atratividade turística qualquer, e sim estabeleceu 

o dialogo entre elementos que destacam a cultura local, a valorizando, com os interesses e 

gostos dos que visitam. Pensando em como tornar seu espaço e seus produtos, seu 

empreendimento no geral, como algo mais atrativo do que já era “naturalmente” fez com 

que a demanda aumentasse ainda mais. Tanto é verdade que antes o horário de 

atendimento era de quarta a domingo, das 8h as 17h, hoje o funcionamento é todos os 

dias. Viviane, filha da Dona Nena, que também trabalha com a mãe, revelou que são em 

média 600 visitantes em apenas um dia do final de semana. Assim, foi preciso aumentar o 

quadro de funcionários, pois somente a família não daria conta de toda a demanda, como 

destaca Dona Nena:  

Hoje somos responsáveis por 11 famílias diretamente (..) e pelo aumento da 
demanda tivemos que nos tornar uma pequena empresa, com 8 pessoas com 
CNT, inclusive a família toda é registrada, ninguém pode nos processar (risos) e 
temos mais as pessoas que colaboram com a gente (Dona Nena, 01 de maio de 
2019). 

Devido ao fato do funcionamento durante toda a semana, os funcionários se 

revezam para folgar duas vezes durante a semana, não podendo ser dois dias corridos. 
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Essas pessoas que colaboram com a casa de chocolate se trata de outro grupo de atores 

que tem sido fundamental para o funcionamento do local. Trata-se da cooperação entre a 

Dona Nena e a pequena empresa Ornato Embalagens que foi a  empresa escolhida por ela 

para confeccionar as embalagens para seus produtos por ser uma empresa que valoriza o 

contexto sociocultural ribeirinha, com suas embalagens que se enquadram com seu modo 

de vida e seus valores.  

 

 Figura 7 – Sacola para o cliente levar os produtos     FIgura 8 – Barras de chocolate orgânico 
  

                 
Fonte: pesquisa de campo (2017).                                     Fonte: pesquisa de campo (2019). 
 

Assim, Mário Carvalho, Gerente de inovação e marketing da Ornato, doutor em 

administração e guia turístico, é o atual administrador da empresa criada em parceria com 

Dona Nena, além de organizar os passeio da Casa de Chocolate, e ser o guia dos mesmos. 

Para além disso, a Ornato também fornece funcionários para ajudarem no funcionamento 

da loja e no atendimento dos visitantes.   

Dona Nena buscou, mesmo que não totalmente consciente, transformar fatores 

culturais em atrativos turísticos, tanto na identidade visual, como nos produtos e nos 

passeios oferecidos. Assim, a casa de chocolate se encaixa no segmento do turismo cultural 

que “cobre todos os aspectos da viagem mediante o qual as pessoas aprendem sobre 

costumes e idiossincrasias de cada um” (BRENNER, 2007, p. 361). Sobre a questão é 

importante destacar:  
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a contribuição do turismo cultural para o desenvolvimento endógeno da 
comunidade local. Por um lado, em razão da utilização do patrimônio local 
(incluindo a vivência humana) como bem de alto valor econômico, e, por outro 
lado, pelo estímulo às comunidades em termos de auto-estima, conforme 
ressalta Azevedo (2002a). Isso explica porque o turismo cultural vem sendo 
considerado como possível componente de sustentabilidade do processo de 
desenvolvimento, com duplo desdobramento: promovendo a preservação da 
memória  histórica e atuando e atuando como elemento de continuidade que 
permite às comunidades se apropriarem do conhecimento de seus bens 
patrimoniais e perceberem o correspondente valor econômico (BRENNER, 2007, 
p. 366.) 

 

Outra questão importante levantada por Brenner (2007) é o crescimento da 

atratividade da natureza e do ambiente rural como alvo turístico, que proporcionou o 

surgimento e fortalecimento do ecoturismo e do turismo rural. Assim, o turismo se 

apresenta como valorização cultural, dos patrimônios e até mesmo do meio ambiente. E o 

caso da Casa do Chocolate justamente nesse contexto, pois os principais atrativos da Ilha 

do Combu como um todo são a presença imponente do meio ambiente e os elementos da 

identidade e modo de vida ribeirinha.  

Então, além do turismo cultural, a Casa do Chocolate também se estabelece no 

segmento do ecoturismo, principalmente através dos passeios que proporcionam uma 

experiência turística peculiar onde se é proporcionado uma interpretação do meio 

ambiente e de parte da cultura local. Nos passeios o visitante tem a possibilidade de 

degustar os produtos feitos no local, fazer trilha conhecendo a área de cultivo e as demais 

particularidades do local, ver e tirar foto com uma Samúma centenária e grandiosa, assim 

como também conhecer ou participar do processo de fabricação do chocolate orgânico.  

 

Algumas reflexões finais 

Como é ressaltado por Brenner (2007), a cada momento as localidades passam por 

constantes transformações, então o turismo pode (e deve) ser uma ferramenta que 

também proporcione a “enraização”, uma valorização das raízes de cada cultura e 

reafirmação das identidades locais. Pelas falas da Dona Nena, de outros membros da sua 

família que trabalham com ela, e até mesmo de várias outros moradores locais, se percebe 

uma animação pela crescente procura pela ilha como destino de lazer e turismo. O 

semblante dos que falam sobre o assunto é de orgulho por ter seu lugar, e sua cultura, 

reconhecido e valorizado, pois para muitos ver que o visitante gosta e sente prazer de estar 
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ali, e que tem a intenção de voltar outras vezes, é motivo de felicidade, o que parece, 

inclusive, elevar a autoestima local. 

Isso se mostra importante para uma população que sempre se sentiu, de certa 

forma, marginalizada, excluída e inferiorizada diante de uma Belém continental urbana e 

movimentada. A casa de chocolate se apresenta como a realização de um sonho, 

principalmente da Dona Nena, visto que agrega um valor econômico em seu patrimônio 

natural e cultural, possibilitando assim que estas pessoas trabalhem com que gostam de 

fazer, com algo que faz parte do seu modo de vida, proporcionando também o aumento na 

renda familiar e maior qualidade de vida, bem como um empoderamento. 

Como foi mostrado aqui, a Casa do Chocolate é um exemplo de cooperação entre 

atores externos e internos onde o foco se estabelece na agencia destes últimos, pois estes 

são os que devem sempre estar à frente do processo de tomada de decisões, planejamento 

e execução de atividades que são realizadas na ilha. O turismo é um fenômeno que pode 

ser muito expressivo, então as comunidades receptores devem sempre estar no centro do 

debate e das decisões, pois os  visitantes chegam, se divertem, e voltam para suas 

realidades, enquanto os anfitriões continuam ali, colhendo os frutos, ou arcando com as 

consequências.  

Por isso é importante que os órgãos públicos sempre os incluam no processo de 

decisões e planejamento para o turismo na Ilha do Combu, rompendo com o costume onde 

importantes decisões são tomadas de “fora para dentro” ou “de cima para baixo”. É 

preciso estar atento para que diante da crescente procura pela ilha venha para beneficiá-

los também, que essa atividade traga retorno para as comunidades, e que não seja 

colocado em evidência apenas a preocupação com o conforto do turista ou a sua 

significância econômica, e sim que seja também destacado o bem-estar da população local, 

bem como sua conservação, juntamente com o meio ambiente. 

Vale ressaltar o fato de que a ilha em questão é uma Área de Proteção Ambiental, o 

que torna essa discussão não só importante, mas fundamental, pois há uma série de 

implicações a serem consideradas para que sua razão de ser permaneça sempre em prol 

dos ribeirinhos da ilha e seu meio ambiente. Se acrescenta a essa questão a debilidade da 

atuação do conselho gestor da APA e o fato de que até hoje a mesma não possuir seu 

plano de manejo. 
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ECONOMIA E RELAÇÕES SOCIAIS: ASPECTOS DA CIRCULAÇÃO DE OBJETOS, PESSOAS E 
INFORMAÇÕES EM COMUNIDADES PESQUEIRAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Márcio Filgueiras 383 
 
Resumo 
O presente trabalho analisa as trajetórias de dois membros de duas comunidades pesqueiras do litoral do 
Espírito Santo: “Muriçoca”, da Barra do Jucu, em Vila Velha e “Fu”, do município de Piúma. A análise dos 
papéis sociais que desempenham em suas respectivas comunidades focará sobre a função de mediadores na 
circulação de objetos, pessoas e informações. Como veremos, apesar da finalidade precípua da pesca e 
comércio de peixes ser econômica, estas atividades ocorrem em um ambiente social em que relações não 
propriamente econômicas como aquelas baseadas em laços de vizinhança, parentesco e amizade, 
determinam não só a distribuição de bens econômicos, mas também de prestigio e reconhecimento social. 
Em vez de meras sobrevivências culturais, estas características contribuem para a soberania alimentar local, já 
que os fins econômicos não estão dissociados da reprodução social do grupo como um todo, incluindo 
membros “não produtivos”, como desempregados e pedintes. Políticas públicas voltadas ao manejo pesqueiro 
ou à organização do comércio de pescado não podem ignorar estas inter-relações entre economia e relações 
sociais mais amplas nestas localidades. 
 
Palavras -chave : Economia; Pesca; Cultura; Relações sociais. 

 

Introdução 

 Este texto se insere em uma reflexão que empreendo desde minha chegada ao Ifes, 

em Piúma,  sobre de que forma a Antropologia pode produzir conhecimento que contribua 

para o campo da Engenharia de Pesca. 

 A Engenharia de Pesca, como toda engenharia, conjuga conhecimentos produzidos 

por diversas ciências com vistas à exploração de organismos aquáticos de maneira 

ecologicamente sustentável e economicamente eficiente e lucrativa.  Existe uma 

antropologia subjascente e implícita à Engenharia de Pesca. Esta é marcadamente 

neoevolucionista, caracterizada pelo paradigma da cultura como um mero sistema 

adaptativo, com ênfase na interação ótima entre tecnologia e recursos naturais, 

frequentemente sob um viés empresarial. 

 Sob esta perspectiva, os engenheiros de pesca se dedicam a produzir dados 

quantificáveis, como idade, sexo, escolaridade e renda médias dos pescadores e suas 

famílias, a captura por unidade de esforço,  a arrecadação fiscal, o consumo médio de 

combustível,  etc. 

 

                                                      
383
Doutor em Antropologia (PPGA/UFF). Professor de Ciências Sociais e Humanas no Instituto Federal do 

Espírito Santo, campus Piúma. 
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 Identificados os "gargalos" dos sistemas pesqueiros, ou seja, seus ponos de 

"ineficiência", o desafio é transferir soluções tecnológicas para o universo prático da 

pescaria. A cultura tradicional dos pescadores, por sua vez, é vista ora de maneira 

romântica, ora como empecilho para a transferência de tecnologia e boas práticas. 

 Em vez de olhar as pescarias de um ponto de vista apenas técnico e ecológico, tenho 

buscado estudá-las enquanto sistemas sociais, cuja finalidade precípua é certamente 

econômica, mas culturalmente estruturada. 

 Como mostrarei, identifiquei sistemas sociais em que "ter nome" é resultado do 

estabelecimento de relações sociais estáveis, que conferem prestígio e, consequentemente, 

crédito aos participantes do sistema. Dispondo de crédito, pescadores e comerciantes 

podem continuar desenvolvendo suas atividades econômicas, mesmo quando estão 

temporariamente "descapitalizados". 

  

Muriçoca 

 Muriçoca tem 41 anos e não nasceu na Barra do Jucu. Isso é relevante porque a 

dicotomia “ estabelecidos” e “outsiders”  é bem presente localmente e aparece nas 

narrativas de Muriçoca. Chegou na Barra do Jucu com cerca de 11 anos e foi convidado 

pelos colegas da rua ajudar a “puxar barco”. Em uma ocasião, o parceiro de um pescador 

não pode ir e Muriçoca se ofereceu para ir no dia seguinte. Disse que não dormiu naquela 

noite. Quando começou a pescar, enjoou por duas semanas, até se acostumar. Este 

pescador que o introduziu no ofício ofereceu um barco para ele, junto com um barracão, 

por 1500 reais a serem pagos em seis vezes, chegando a 1800 reais com os juros (6 parcelas 

de 300 reais). Isso foi por volta do ano de 1998. 

 Muriçoca falou que foi um começo difícil, porque os pescadores não gostavam de 

ensinar. Ele perguntava, eles não falavam. Assim ele foi “quebrando a cara”, até aprender o 

ofício. Muriçoca atribuiu isso algumas vezes ao fato de não ser nativo. 

 Aos 17 anos, a primeira esposa de Muriçoca engravidou. Hoje ele tem dois filhos 

desse casamento, mas está há nove anos com sua nova esposa e possui enteados. 

 A casa onde mora atualmente pertence a seu cunhado, mas conseguiu comprar um 

terreno em 2013 e agora está terminando de construir sua casa própria. Ele se orgulha e é 

reconhecido localmente por viver exclusivamente da pesca, único caso atualmente já que a 

maior parte dos pescadores também realizam outras atividades. 
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 Conheci Muriçoca quando ambos éramos ainda adolescentes, mas foi durante 

minha pesquisa de mestrado em 2007 que conversei amplamente com ele pela primeira 

vez. Desde aquela época, ficou claro para mim como ele servia como certo centro ao redor 

do qual orbitavam vários colegas e amigos que pescavam com ele eventualmente e por isso 

podiam guardar seus instrumentos no seu barracão chamado “A grande família”. Estes  

parceiros eventuais eram conhecidos de Muriçoca que atravessavam diferentes fases de 

suas vidas econômicas, eventualmente trabalhando “fichados” (com carteira assinada) ou 

pescando na Praia da Concha. Segundo Muriçoca uma parte deles aprendeu a pescar com 

ele. 

 Esta centralidade de Muriçoca convive com o fato de quele não é um nativo, em um 

lugar onde isso é relevante, como na socialização na pesca, quando se queixa de que os 

antigos não ensinavam. Muriçoca, por outro lado, se orgulha de ser uma pessoa que 

construiu sua reputação, baseado em um trabalho honesto e na generosidade com que lida 

com as pessoas, o que lhe oferece crédito localmente, como enfatizou diversas vezes e 

também pude observar em situações concretas. 

 Situações como a seguinte me indicaram o prestígio de Muriçoca. Fui à praia, mas os 

lances de arrasto não foram bem sucedidos. Encontrei com Muriçoca no bar do Raul e 

sugeri um churrasco, oferecendo comprar a carne e  carvao. Fomos para a praia e ao chegar 

lá, observei Muriçoca pedir ao dono do quiosque, Inácio, para fazer o churrasco na área do 

quiosque, mas comprar as cervejas no bar do Raul, além de usar o freezer do quiosque. 

Aparentemente, trata-se de uma solicitação descabida, por razões óbvias, mas Inácio 

respondeu  prontamente "claro, pode botar uma caixa aqui no freezer se quiser". 

Muriçoca contou esse caso durante o churrasco, mais tarde, realçando a consideração que 

o dono do quiosque tinha com ele. 

 Em uma outra ocasião, Muriçoca providenciou uma “porção de quisoque” ao 

acessar sua rede de reciprocidade. Eu bebia cerveja com Muriçoca  quando perguntei se no 

bar onde estávamos serviam alguns tiragostos, porque eu estava com fome. Muriçoca me 

explicou que ali era só distribuidora de cerveja , mas que J., um pescador veterano, lhe teria 

prometido algumas peroás. Muriçoca me contou a história de forma a destacar a 

consideração que J. tem por ele. 

 Ao chegarmos na casa de J., Muriçoca prontamente passou a auxiliar J., que limpava 

alguns peixes para dois clientes. Apesar de que a idade e a experiência coloquem J. em uma 
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posição de senioridade em relação a Muriçoca,  o tipo de relação entre eles não pressupõe 

que Muriçoca trabalhe para J. A atitude de Muriçoca me pareceu muito mais uma 

expressão de disposição espontânea para ajudar, característica de uma relação de 

reciprocidade generalizada. Uma noblesse oblige. 

 Interessante que um dos clientes, aparentemente não entendendo a natureza das 

relações em questão e pensando que Muriçoca era de fato funcionário de J. e esperasse 

receber uma gorjeta, brincou com Muriçoca dizendo que não lhe daria nenhum trocado 

extra. 

 Logo em seguida J. pediu pra Muriçoca pegar quantos peroás quisesse e ainda lhe 

deu 1kg de camarão do tipo sete barbas que, como Muriçoca  fez questão de apontar, não 

possuiam conservantes químicos, como sulfeto. Muriçoca então disse, “agora vamos comer 

uma ‘porção de quiosque’". 

 Muriçoca costuma atribuir este crédito que possui localmente à forma como 

também ajuda as pessoas. Enquanto conversávamos, ele me explicava como tinha 

dificuldade em manter o mesmo parceiro de pesca durante muito tempo porque, segundo 

ele, a maioria não volta para pescar no dia seguinte se consegue uma boa pescaria no dia 

anterior. Esse rodízio de parceiros o leva a socializar vários indivíduos adultos na atividade e 

estes tem Muriçoca como uma referência, que lhes ajudou a desenvolver uma habilidade 

que serve de alternativa aos períodos em que encontram-se desempregados. 

 Muriçoca, desempenha centralidade também como dono de rede de arrasto. A 

pescaria de arrasto costuma colocar grande pressão sobre os donos de rede pela grande 

quantidade de pessoas que ajudam a puxar a rede e a quem é devida uma parte. Muriçoca 

chega a evitar lidar com a parte da divisão dos peixes, mas disse que eventualmente é 

solicitado a resolver alguma querela sobre a parte de um “marinheiro”. De acordo com 

Muriçoca, os outros donos de rede “como não são pescadores”, pegam a parte deles e vão 

embora. Muriçoca, no entanto, fica na praia vendendo os peixes. Dessa maneira, acaba 

dando um pouco da sua parte para pessoas que precisam, para conhecidos e algumas vezes 

abre mão de toda sua parte, quando a redada é muito fraca: “Não tem jeito, vou ser 

sempre assim… e tem gente que precisa também, né?”. 

 A pescaria de arrasto se aproxima, portanto, dos mecanismos de centralização e 

redistribuição (Polanyi, 2000). Possuir e manter uma rede de arrasto demanda um esforço 

econômico mais alto que o sistema de parcerias, como me explicou Muriçoca. Por outro 



911 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

lado, nesta pescaria pode-se chegar a uma produção de até uma tonelada de peixes em 

apenas um lance. Oferece, assim, ocasião de centralização de uma grande quantidade de 

peixes nas mãos do dono da rede, que deverá redistribuí-los de acordo com as regras locais. 

Essa pescaria ocorre especialmente no verão e produz uma movimentação na praia que 

atrai a atenção de todos. 

 O papel de socializador de novos pescadores no sistema de parcerias, assim como a 

generosidade na pescaria de arrasto são retribuídas por seus beneficiários, muitas vezes na 

forma de ajuda aparentemente espontânea mas que tem como base um claro sentimento 

de retribuição devido à generosidade que usufruem de Muriçoca. Como na ocasião em que 

foram “galgar” a nova casa de Muriçoca, ou seja, preparar a primeira camada do piso. 

Como me disse Muriçoca: “expliquei pra eles, não tenho dinheiro pra pagar vocês não...mas 

em duas horas tava pronto, aí, é claro, paguei o churrasco e a cerveja”. 

 Mas também há mal entendidos. Muriçoca me falou sobre a dificuldade em ter 

sócio, como na compra de um barco ou rede. De acordo com ele, quando o sócio não é 

pescador, é preciso deixar claro que ele deve esperar uma oferta eventual, mais ou menos 

regular, de peixe, na forma de “presente” mas não pode reivindicar uma parte em toda 

pescaria. Quando isso acontece, Muriçoca disse que prefere comprar imediatamente a 

parte do sócio “para não perder a amizade”. 

 Seu trabalho lhe dá por ano, um ganho total que varia entre 12 mil a 18 mil reais. A 

possibilidade de poder comprar a parte de um sócio, por exemplo, depende de que ele 

tente guardar cerca de 80% do que ganha diariamente, o que varia bastante e geralmente 

não passa de 100-200 reais (fora os dias em que o mar está grosso e não pode pescar). A 

exceção é a pescaria de arrasto, em que pode ganhar cerca de 500 reais de uma vez, já 

separada a parte dos outros pescadores. Segundo ele, tenta ter sempre um dinheiro 

reservado no banco e só faz compras parceladas, como uma rede nova, quando já tem o 

total do valor reservado. Prefere parcelar para não se descapitalizar, mas tem o cuidado de 

ter o total do valor já reservado. 

 

 Muriçoca considera que o tipo de pescaria que realiza, em sistema de parceria ou, 

no verão, na pescaria de arrasto, é o mais adequado para sua capacidade financeira e para 
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o tipo de vida que quer levar384. Em uma ocasião comprou um barco grande, de oito 

metros, ao qual se refere jocosamente como tendo lhe trazido duas alegrias: “quando 

comprei e quando vendi”.  Segundo ele, a pescaria feita em barco maior possui muito custo 

com manutenção e combustível, demandando uma reserva de dinheiro muito grande da 

qual possa dispôr. Outra razão seria o desgaste físico de uma pescaria que dura ao menos o 

dia inteiro, em contraste às poucas horas da pescaria de beira de praia. 

 A falta de um maior capital se colocou também quando Muriçoca tentou revender 

peixes dos barcos maiores. Segundo ele, na medida em que fazia um acordo com um dono 

de barco de comprar seus peixes, precisava dispor de grandes quantidades de dinheiro todo 

dia. Por outro lado, recebia “fiado” e “picado”, ou seja, a prazo e em parcelas. Assim, 

acabava dispondo de suas reservas para comprar peixes, mas não conseguia recompô-las 

no mesmo ritmo. Assim, não por “conservadorismo”, mas por um amplo cálculo social, a 

pescaria de beira de praia é a que dá a Muriçoca a sensação de autonomia econômica da 

qual gosta de usufruir. Foi através destas estratégias baseadas em uma ampla rede de 

relações sociais e reciprocidade que conseguiu comprar o barco grande (que depois 

vendeu) além de seu terreno e construir sua casa. 

 Estas formas de estabelecer as relações sociais encontradas na Barra do Jucu e das 

quais participa Muriçoca, dependem de certas formas institucionais para que ocorram. No 

passado, havia ainda o grupo de pessoas que compartilhava um barracão, e que no caso de 

Muriçoca era chamado jocosamente de “A grande família”. Hoje ainda continua o sistema 

de parcerias e a pescaria de arrasto. Estas instituições locais é que oferecem os incentivos 

estruturais para que as formas de reciprocidade descritas até aqui ocorram (oferta de 

trabalho como parceiro ou puxando rede; as doações a pessoas necessitadas, o mutirão 

para construir a casa, etc.) 

 Compreender o funcionamento dos arranjos sociais que decorrem da atividade 

pesqueira é entender também as condições da soberania alimentar das classes populares 

locais e regionais. Porque como mostra o caso de Muriçoca, para que a pesca seja uma 

alternativa econômica possível, o sujeito precisa participar de uma rede de relações sociais 

                                                      
384
Descrevi ambos os sistemas em minha disseração de mestrado, disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/6259/1/M%C3%81RCIO-DE-PAULA-FILGUEIRAS-1.pdf. Acesso em 
16/08/2019. 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/6259/1/MÁRCIO-DE-PAULA-FILGUEIRAS-1.pdf
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que lhe permitam ser socializado na atividade, encontrar um parceiro, ou mesmo puxar a 

rede de arrasto e receber seu “quinhão”. 

 

Peixaria do Fu 

 Este trecho aborda aspectos das transações de peixes e camarões observadas a 

partir da frequência a uma peixaria local, totalizando cerca de 30 visitas, de cerca de três 

horas cada, em um período aproximado de quatro meses. 

 A questão sobre a origem dos peixes e dos camarões pode ser vistas sob diferentes 

perspectivas. A cada etapa de sua vida social, o pescado é objeto do conhecimento de 

diferentes especialistas: o pescador, o comerciante, o fiscal, o pesquisador natural, o 

pesquisador social, o consumidor. Parafraseando Foucault, vários profissionais (e não 

profissionais) tomam o peixe como objeto de saber e controle. De um ponto de vista da 

tentativa da ciência e do Estado de controlar a origem dos peixes com vistas ao seu manejo, 

o problema que se coloca é onde e como os peixes ou camarões foram extraídos. É o 

problema da “rastreabilidade”. A rastreabilidade nada mais é que uma investigação sobre a 

vida pregressa do peixe385. 

 Assim, no ponto de vista dos agentes de controle e da ciência da pesca, a 

rastreabilidade é a capacidade de acessar a origem de um peixe, as condições ecológicas e 

sociais de sua captura ou produção. No entanto, no contexto do comércio local de pescado, 

também há uma preocupação com sua origem, mas a partir de diferentes parâmetros. 

Como a rastreabilidade do pescado não se impõe fortemente aos pescadores e 

comerciantes locais pelas agências oficiais, a questão da origem do pescado se liga muito 

mais às dinâmicas do próprio mercado local386. Existe todo um conhecimento sobre tipos 

de camarões e de peixes, suas origens, suas adequações “para restaurante” ou para 

consumo doméstico, etc. Enquanto para os cientistas e agentes de controle a produção de 

                                                      
385
Do ponto de vista dos mecanismos oficiais, são pelo menos três aspectos em relação aos quais a circulação 

de peixes é objeto de controle, cada uma correspondendo a um campo do saber: a rastreabilidade, sobre a 
qual falam os biólogos, oceanógrafos e engenheiros de pesca, além dos fiscais ambientais; as condições 
sanitárias do armazenamento e processamento dos peixes, sobre as quais falam engenheiro de pesca, 
engenheiros de alimentos, além do Ministério Público; e o aspecto fiscal, sobre o qual falam funcionários da 
receita, administradores, etc. 
386
Isso vale especificamente para os mercados locais e não se aplica a empresas de exportação, que devem 

cumprir critérios de rastreabilidade . 



914 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

dados objetivos e públicos é fundamental, as transações locais se utilizam justamente do 

procedimento contrário, produzindo uma política de apropriação particular e desigual das 

informações. 

 Fu tem cerca de 63 anos e me contou que chegou a cogitar fazer faculdade quando 

jovem, mas acabou tornando-se pescador. Pescou muito em caiques, que eram lançados de 

uma embarcação maior e pernoitavam no mar. Foi também dono de barcos e ganhou muito 

dinheiro em certo período de sua vida vendendo barbatanas de tubarão. Foi também nesse 

comércio que acabou perdendo grande parte do seu capital, após um revés. Em uma 

ocasião, tomou dinheiro emprestado ao banco para comprar as barbatanas (galhas) de 

tubarão, mas, segundo ele, houve uma alta súbita no preço do dólar que lhe impediu de 

fechar o negócio e acabou lhe colocando em dívida com o banco. Teve de vender os onze 

barcos que tinha e nunca mais voltou ao negócio das galhas. Fu me contou essa história 

diversas vezes, especialmente nas primeiras semanas da pesquisa e em uma das versões 

incluiu também um outro comerciante que teria se antecipado a ele na negociação. 

 Hoje em dia Fu é muito mais cuidadoso em suas transações e me falava sempre 

sobre o tipo de situações que enfrentava em seu ofício e como as administrava. Conversas 

com Fu sobre o tempo em que vendeu galha de tubarão, ou as comparações dele entre as 

“entregas” e o “comércio de balcão”, permitem notar que ele se refere a estas 

possibilidades como tipos diferentes de empreendimentos - “comércios” segundo ele - que 

demandam cada qual certo capital, certo conhecimento, certas relações, certos riscos, 

certos ganhos, etc. Fu nunca se refere ao “mercado” de peixes de Piúma de maneira geral, 

mas trata sempre de distinguir tipos de “ comércios”. 

 De acordo com ele, o comércio de balcão “não acende”, já que vende em um ritmo 

lento e demanda custos com gelo para armazenar os peixes. Prefere as “entregas”, como 

quando buscamos cerca de 120 kg de dourados em Itaipava, a 12 reais o kg. Fu limpou o 

peixe, cortou em postas e vendeu a 14 reais o kg para um restaurante de Piúma. Nessa 

ocasião ofereci meu carro, mas Fu geralmente precisa pagar um frete. De acordo com Fu, a 

entrega pode deixar de ser vantajosa se vende com prazo.  Isso porque fica 

“descapitalizado”. Por isso prefere várias entregas pequenas pagas à vista do que uma 

grande entrega com prazos que o deixem sem capital para “girar” o negócio. 

 Existe todo um conhecimento sobre fornecedores, preços, origem e qualidade do 

pescado, que é um verdadeiro capital que os comerciantes acumulam ao longo dos anos e 
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sobre o qual estão sempre fazendo avaliações em conversas cotidianas. É tanto uma 

estratégia econômica como uma fonte de prestígio local, como quando Fu comentava 

comigo sobre a quantidade de “comércio” com a qual já lidou e que inclusive “colocou 

clientes na mão dos outros”, se referindo a seu papel como mediador entre fornecedores e 

comerciantes ao longo dos anos. Dessa maneira, Fu construiu uma reputação: "Meu 

camarão tem nome". 

 Aqui verificamos características similares ao que Geertz (1978) chamou de 

clientelização, ou seja, a tentativa de minimizar a eventual falta de informações precisas 

sobre disponibilidade, preços, origem e qualidade do pescado através do estabelecimento 

de relações sociais estáveis no tempo. Como me disse Fu: "Não fico sem vender porque 

tenho nome garantido". 

 Para entender como o problema se coloca localmente, vejamos a seguinte situação 

de campo. Em uma transação, Fu me disse que a pessoa de quem ele ia comprar o 

camarão, E., dissera que este provinha do sul da Bahia, mas ele me explicou que “sabia” 

que era de Conceição da Barra . E, para minha surpresa, ele completou: “e ela sabe que eu 

sei”. Nesta situação comprávamos camarão de E. para entregar a P., do restaurante MG. 

Observei a negociação  entre Fu e E. e esta lhe garantiu a qualidade do camarão, quando Fu 

a questionou. Quando chegamos ao restaurante, P. questionou Fu sobre a qualidade do 

camarão. Fu confirmou que não continha sal e que era de qualidade: “já trouxe coisa ruim 

pra vc?”. P. disse que comprara um camarão ruim de outro vendedor recentemente. 

 Cerca de três meses depois, Fu me disse que P. não estava mais atendendo seus 

telefonemas, já que os pacotes de 1kg que entregamos tinham, na verdade, 450 gramas. Fu 

se justificou para mim dizendo: “Mas era o camarão que eu tinha pra trabalhar”. Como me 

explicou, “antigamente o mercado não aceitava peixe congelado, hoje já aceita”. Segundo 

Fu, o peixe congelado seria mais fácil de ter sua origem, qualidade e peso manipulados: 

“Não é um comércio de sabedoria, é um comércio para acompanhar o mercado hoje”... 

“Ninguém tá roubando, tá comprando do mercado”. Interpretei que o comércio “de 

sabedoria” é aquele em que, através de uma rede de relações estáveis e confiáveis, você 

consegue controlar a qualidade e quantidade da mercadoria que está negociando. Hoje, 

por outro lado, o máximo que se consegue é “acompanhar o mercado”, ou seja, tem que 

trabalhar com “o que tem”. 

 No caso descrito há uma tensão entre, por um lado, o interesse econômico das 
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partes e, por outro, o fato de que tratam-se de pessoas que interagem entre si há décadas e 

a quem não interessa romper relações. A possibilidade de ser “enganado” parece estar 

sempre presente nessas transações. No entanto, como aquela transação econômica é 

somente um momento em uma longa relação entre as partes, como neste caso, em que 

conhecem-se há mais de dez anos, a origem do peixe é uma informação que pode ser 

manipulada como parte da estratégia de negociação sem que isso signifique uma ameaça à 

relação social, ainda que ocorram sanções. Como no caso de  P. , que deixou de atender os 

telefonemas de Fu, por ter identificado a "fraude" no camarão. Como Fu previra em 

conversa comigo, meses depois voltou a realizar transações econômicas com P. Como me 

explicou, possui muito crédito pessoal com ela, com quem negocia há décadas: "O 

restaurante dela já trabalhou muito com o meu dinheiro", se referindo às vendas à prazo 

que fez para P.  ao longo dos anos. 

 Não quero dar a impressão, com este episódio, de que trata-se de um sistema 

baseado em uma "reciprocidade negativa". Pelo contrário, a imensa maioria das transações 

que presenciei foram percebidas pelas partes como satisfatórias. Justamente porque a 

maior parte das transações se dá desta maneira, existem vínculos socias suficientes para 

que os episódios de conflito não sejam disruptivos.   

  

Conclusão 

 Há diferenças significativas entre os contextos de Barra do Jucu, em Vila Velha, onde 

Muriçoca pesca e Piúma, onde Fu vende peixes. Nas pescarias da Barra do Jucu 

predominam as embarcações chamadas baiteiras, movidas a remo ou motor de popa e que 

pescam relativamente próximos à costa. A Barra do Jucu possui apenas duas peixarias, que 

vendem peixe comprado de outras localidades, já que o pescado local geralmente é 

vendido imediatamente na praia. 

 Já as embarcações que fornecem peixes à peixaria de Fu, em Piúma, são capazes de 

ficar quinze dias no mar. Há dezenas de peixarias locais, além de estaleiros. O volume de 

pescado disponível no mercado local é muito maior que aquele disponível na Barra do Jucu. 

 No entanto, a exemplo de Muriçoca, Fu está inserido em um sistema econômico no 

qual o sucesso depende da capacidade de estabelecer relações sociais estáveis no tempo. A 

capacidade de estabelecer relações sociais produz reputações. Reputações conferem 

crédito a seus possuidores. Possuindo crédito, Muriçoca e Fu usufruem de relativa 
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estabilidade econômica, em eventuais períodos de baixos rendimentos. Através da 

mediação de personagens como Muriçoca e Fu, pessoas, peixes e informações circulam em 

suas respectivas comunidades, de acordo com  demandas econômicas, mas também 

demandas morais recíprocas que estruturam relações sociais longamente estabelecidas. 

 Ser bom pagador ou mal pagador, ser generoso ou avarento, representam categorias 

morais antagônicas, de um mesmo universo semântico, em que o sucesso econômico 

depende da capacidade de estabelecer relações sociais estáveis no tempo. 
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NOTAS SOBRE UM ROLÉ DE ESCUTA ATIVA NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM: UMA 
ETNOGRAFIA SONORA E FOTOGRÁFICA 

 
Lucas Barreto de Souza387 

 
Resumo 
Apresentar uma pequena mostra da memória histórica da feira, a partir da experiência de um frequentador 
interlocutor, conforme por ele expressa. Marcar inferências e inflexões surgidas ao longo do tempo 
transcorrido de convivência com os feirantes. Refletir e explorar a ideia do papel do gravador como elemento 
adicional na trama, instrumento mediador da relação pesquisadores – interlocutores. Contribuir para o 
desenvolvimento teórico das reflexões em torno dos conceitos de campo sonoro e paisagem sonora. 
 
Palavras-chave: Etnografia sonora; Antropologia visual; Antropologia urbana; Mercados populares, feiras. 

 

APRESENTAÇÃO 

A feira de São Joaquim está situada em Salvador, na cidade baixa, mais 

especificamente na av. Eng. Oscar Pontes, entre a estação da barca férrea e um cais, na 

enseada de São Joaquim. Possui extensão territorial de aproximadamente 35 mil metros 

quadrados. Estima-se que, em média, 20 a 30 mil pessoas frequentem diariamente a feira, 

atendidos e servidos por 5 mil feirantes “fixos”, mais 2 mil “circulantes”, totalizando 7 mil 

trabalhadores, universo do qual 20% são mulheres, 80% são homens; 80% são negros e 

75% tem mais de 50 anos de idade. Maioria de pretos e pardos, do sexo masculino e um 

alto percentual de idosos (dados do SINDIFEIRA – sindicato dos feirantes). Figura entre os 

mais importantes mercados do país, com extensão territorial comparável à do mercado 

Ver-o-peso, em Belém do Pará, ou à feira de Caruaru, em Pernambuco. Embora não 

funcione à noite como o Ver-o-peso, em Belém, ou tenha estilo arquitetônico neoclássico 

europeu como mercado São José, em Recife, tem marca própria, exuberância, conflitos, 

contrastes e vida pulsante. Uma feira essencialmente de rua. 

                   

                                                      
387

 Mestrando em antropologia pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal da Bahia 
(PPGA/UFBA). 
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Foi cenário de reportagens, filmes ficcionais e documentais. Registrada por 

fotógrafos conceituados, amadores e iniciantes. Reverenciada em apresentações musicais 

no próprio local e presenteada com intervenções artísticas em seus muros antigos e novos. 

É possível notar expressões artísticas nos muros dos estreitos corredores da feira de São 

Joaquim. Pinturas, grafites feitos com sprays, expressando imagens de personagens 

fantásticas, animais, abstracionismos, figuras multicoloridas. A arte está em toda a feira, 

porém nenhum outro lugar, num período específico, parece ter concentrado tantas pinturas 

quanto os muros do galpão utilizado provisoriamente para alocar os feirantes que 

aguardavam a construção de uma nova estrutura para a feira. Na área do Galpão Água de 

Meninos (demolido em meados de 2018), após a sua desocupação quando do processo de 

transferência de feirantes e mercadorias para um novo espaço erguido junto ao cais, toda a 

área sofreu forte intervenção artística, em paredes internas e externas, muros laterais e do 

fundo, até que o espaço foi totalmente alterado, com divisões internas demolidas, muros 

de fundo pintados, e a área passou a ser utilizada como estacionamento para táxis que 

servem aos usuários do sistema ferry-boat. Há uma estação das barcas férreas vizinha à 
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feira, ligando, por mar, a capital Salvador aos municípios de Vera Cruz e Itaparica, do outro 

lado da baía de Todos os Santos. 

O tradicional samba acontece na área externa, no cais, numa área específica, 

parcialmente coberta, geralmente aos domingos, com vista para a baía: ao fundo, barcos 

aportados, à frente, o mar da baía de Todos os Santos; ao lado, a feira de São Joaquim e a 

estação da barca férrea. Na inauguração da Nova Feira de São Joaquim, houve uma grande 

festividade, com apresentação de grupos e artistas nacionais reconhecidos. Outro 

acontecimento emblemático é a festa do marujo, cuja matrona é Dona Dadá, feirante do 

ramo de serviços de alimentação, que tem um restaurante/ bar na feira de São Joaquim. 

Um cortejo percorre todo o espaço da feira, com instrumentos musicais, estandartes, 

reverências e a animação típica das marujadas. A celebração ocorre anualmente e foi 

registrada pelo grupo CINES/UFBA (Coletivo de Imagem, Etnografia e Sonoridades), 

coordenado pelo prof. Fernando Firmo, antropólogo cineasta, em 2014. No galpão 

demolido, podia ser regularmente verificada a ocorrência de apresentações musicais num 

pequeno espaço elevado, palco e também passagem, de grupos locais e de viajantes 

internacionais, especialmente sul-americanos, peruanos/as e bolivianos/as, 

colombianos/as, músicos com flautas andinas e tambores marcantes, especialmente aos 

sábados, por volta do horário comercial de almoço. 

Grupos de praticantes de fotografia, turmas de iniciantes, frequentemente são 

vistas pela feira, em busca de fazer observações no mundo fora dos estúdios, não de 

representações, de um diversificada gama de texturas, cores, formas, modos de arrumação, 

de interatividade, multiplicidade comportamental social, expressões e gestos faciais – 

corporais, agitação, movimento, vida (INGOLD, 2012). Passagens pelo local de fotógrafos/as 

mais experientes – o fotógrafo Pierre Verger, por exemplo - publicados em livros, revistas, 

meios digitais e arquivos, podem ser constatadas. Registros fílmicos foram realizados para 

cinema, “A Grande Feira” (1961), dirigido por Roberto Pires, “Sol sobre a lama (1963), de 

Alex Viany, e “Água de Meninos – a feira do cinema novo” (2012), documentário, Fabíola 

Aquino, que contou com exibição no galpão Água de Meninos para o público do local; 

videoclipes de grupos musicais e de dança com circulação pela internet, diversas matérias 

jornalísticas veiculadas em televisão e internet. Alguns artistas plásticos também 

retrataram a feira, caso de Carybé, Di Cavalcanti, Diógenes Rebouças Filho, dentre outros.  
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HISTÓRICO DA FEIRA (arquivo e entrevistas compiladas) 

Apresentar uma pequena mostra da memória histórica da feira, a partir da 

experiência de um frequentador interlocutor, conforme por ele expressada; a partir de 

outros frequentadores e frequentadoras e de alguns feirantes consultados sobre o assunto; 

e a partir de trabalho de pesquisa historiográfica realizada em arquivo. 

Na capital baiana, as primeiras feiras datam do século XVI. Cidade portuária, 

Salvador era o grande entreposto comercial, meio de escoamento de toda a produção do 

recôncavo baiano; seu porto era o mais movimentado das Américas. Além de produtos 

manufaturados e gêneros alimentícios, era mercado importador e exportador de pessoas 

escravizadas e ouro. Depois de período de decadência econômica (sobre o qual não 

convém tratar aqui a respeito pelo fato de a história não ser a questão central), a partir da 

descoberta de petróleo, Salvador retomava seu vigor no começo dos anos 50 do século XX, 

tempos depois de ter sido centro econômico do império português na América. E a feira de 

Água de Meninos, antecessora à feira de São Joaquim e cuja transferência provocou seu 

inchaço, acolhia centenas de nordestinos, retirantes, que chegavam fugidos do “polígono 

das secas” à procura de oportunidades na capital Salvador, o que contribuiu para o grau de 

importância regional, nacional, continental e mundial da feira. 

Dentre as várias versões existentes que buscam explicar a origem do nome Água de 

Meninos, a de Álvaro do Amaral afirma que tal nome é oriundo da nascente de água 

copiosa, que corria quase até o mar, formando um lago, onde os meninos se banhavam 

(PAIM, 2005). O Sr. Carlos, que será citado adiante, refere-se, em seu depoimento, a uma 

certa fonte na qual pegava água com pote ou moringa; subentende-se que não estava 

sozinho: “a gente pegava água fonte (...)”. Ainda segundo Paim (2005), Odorico Tavares 

retratou o cotidiano da feira e destacou a principal rota dos produtos, o recôncavo 

fornecedor dos principais gêneros alimentícios que supriam à época a cidade. A autora 

nota ainda, por meio de pesquisa historiográfica, diversas naturalidades dos trabalhadores, 

diversidade de origem das mercadorias naquele espaço, citando Jannot Silveira, segundo o 

qual chegavam sergipanos, com arrôjos, alagoanos, paraibanos com peixeiras afiadas, 

abóboras trazidas do sertão, leguminosas de Itabaiana. De Jeremoabo batatas, peixe 

salgado do rio São Francisco, cerâmica de Maragojipe.  

Ao longo do tempo, a feira foi alvo permanente do Poder Legislativo Municipal, no 

sentido do ordenamento, normatização, regulação e tentativas de disciplinar as feiras-
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livres e a localização do comércio ambulante, através da fiscalização municipal, bem como 

na manutenção/regulação dos preços. As autoridades consideravam incovenientes a 

circulação de vendedoras e vendedores ambulantes, assim como a existência de feiras 

permanentes: as primeiras por “atrapalhar” transeuntes, obstruindo passagens com suas 

“práticas abusivas nas principais artérias da capital”; as outras, sob acusação de maus 

hábitos de higiene, sem contudo deixar de mencionar o incômodo com a “isenção” de 

impostos, algo desinteressante do ponto de vista do governo municipal – “abusos” que 

comprometiam os foros de cidade civilizada. 

Houve uma campanha pela modernização visual da cidade, justamente num 

momento em que se faziam sentir os efeitos da Segunda Guerra Mundial, a fim de 

“melhorar” o aspecto visual e barrar “comportamentos abusivos”. Prefeito entre os anos 

1947 e 1951, Wanderley de Araújo Pinho sancionou lei para criação de feiras livres 

distritais da zona urbana que visavam ainda ordenar e disciplinar as feiras de Salvador, 

especificamente as feiras permanentes, oferecendo prazos para que deixassem de ser 

permanentes, e estabelecendo horários rígidos de funcionamento. Planos foram traçados, 

porém desentendimentos e conflitos de interesse impediram suas execuções. É suposta a 

existência de possíveis conflitos entre prepostos municipais e os feirantes. A tendência de 

equiparação de Salvador aos modelos de higienização e civilização praticados no sudeste 

do país endossava interesses modernizadores desenvolvimentistas motivadores de certas 

ações municipais. Entretanto, a feira de Água de Meninos cresceu de forma espontânea 

revelando uma dinâmica bastante peculiar, de cenário sociocultural múltiplo e 

diversificado. 

Fontes diferentes, entre dissertações, livros, guias e jornais, atribuem dimensões 

diferentes à feira, entre 34 mil e 60 mil metros quadrados. O Instituto do Patrimônio 

Histórico Artistico Nacional (IPHAN) protocolou em 2007 um pedido de análise para 

reconhecimento da feira de São Joaquim como patrimônio material e imaterial do Brasil. 

No mesmo ano, o Ministerio da Cultura (MINC) realizou oficina para intervenções como 

preservação e valorização cultural, segundo dados do jornal A Tarde, de 15 de agosto de 

2009. Estimava-se, a este período, uma média de público diária de 20 a 30 mil pessoas e 

um contingente de 7,5 mil trabalhadores. 

A estrutura erguida mais recentemente está em funcionamento. Os feirantes 

comerciantes de artigos religiosos cujas barracas estavam funcionando no galpão cedido 
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pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) foram relocados nesse outro 

espaço. Há também boxes ocupados por feirantes que não estavam no galpão e bancas, na 

calçada, em frente às lojas. Na parte mais antiga da feira, entre essas duas estruturas, há 

uma rua bastante conhecida e frequentada que concentra barracas de artigos religiosos. 

Na década de 1960, ocorreu um incêndio na feira de Água de Meninos, antecessora 

à feira de São Joaquim, após o qual surgiu esta última, sua herdeira e continuação, bem 

como a relocação e reconfiguração por que passou. No período, houve uma transferência 

dos feirantes de Água de Meninos para São Joaquim e, assim, uma superposição de 

aspectos os mais diversos, materiais, imateriais, palpáveis ou não, físicos, simbólicos. Essa 

transferência se deu um ano depois. Em 1964, foram dois incêndios, o primeiro dos quais, 

ao dia 5 de setembro, ocasionado pela exalação de gases provenientes dos tanques de 

combustíveis das empresas Esso e Shell, localizados à av. Eng. Frederico Oscar Pontes, o 

que teria gerado combustão; o segundo incêndio, quatro dias após, destruiu a maior parte 

das barracas que restaram do primeiro incêndio e a responsabilidade foi atribuída a um 

feirante endividado que teria ateado fogo à sua própria barraca, mas nada foi provado e 

nada se soube sobre o seu paradeiro. Os feirantes foram relocados no ano seguinte, as 

indenizações saíram vinte anos depois. Outros incêndios de proporções menores 

ocorreram na feira nos anos 1987 e 1994. Antes da feira de Água de Meninos, era a feira 

dos sete, no entorno da, assim chamada, praia do sete, na região do porto de Salvador, 

próximo ao armazém de número sete da codeba. E havia ali ocorrido um primeiro incêndio, 

em abril de 1934. 

À urbanização da cidade baixa e ampliação do porto de Salvador, atribuiu-se a 

transferência da feira do sete e o surgimento da feira de Água de Meninos. Há que se 

ressaltar que no período posterior ao incêndio posterior, ocorrido no ano de 1964, se deu a 

implementação de certa lógica organizacional do espaço por planejadores urbanos, divisão 

por quadras, becos, ruas (do coco, da farinha, das cerâmicas, do largo, do quiabo), qual seja 

racionalização do espaço, setorização; e, principalmente, os processos de apropriação e 

reinvenção pelos agentes na/da feira: a multiplicação do espaço; quadras, ruas e becos 

renomeados, por categorias, por feirantes e fregueses. 

Na tentativa de conhecer uma versão nativa para a história da feira, toquei no 

assunto com alguns feirantes e tentei reunir as informações numa narrativa única. O 

resultado se aproxima das versões “oficiais” e as reforça, em alguns pontos, enquanto se 
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distancia, em outros. Tento reconstituir esse texto como uma versão nativa, com base na 

memória de feirantes e frequentadores, para a história da feira. Segue a história segundo 

eles. 

Na década de 30, era a Feira do Sete, instalada bem próxima ao galpão 7 da 

CODEBA, na Cidade Baixa. Havia uma aglomeração de feirantes vindos de diversas cidades 

do recôncavo baiano, como Santo Antônio de Jesus, Valença, Lage, Mutuípe, Salinas da 

Margarida, em especial as mariqeuiras nesse caso. Era o tempo dos saveiros, barcos à vela. 

O inchaço da feira naquela localização produziu problemas para o trânsito e a mobilidade, 

o que provocou a mudança de área dali para a região de Água de Meninos. O nome veio da 

fonte do minadouro, em que meninos se banhavam e pegavam água. Havia dificuldades à 

época pelo fato de a água não ser canalizada. 

Entretanto, em Água de Meninos, havia a Shell do Brasil, e seu depósito, como 

concorrente pelo espaço. A feira crescia descontroladamente. Em 1964, ocorreu o que os 

mais velhos chamam de “um dos golpes na Bahia”, um incêndio de grandes proporções 

que trouxe muitos prejuízos. Em função da dificuldade de acesso a bancos, feirantes 

guardavam dinheiro em caixotes e colchões, dentro dos estabelecimentos. Relatos dão 

conta de que havia combustível saindo dos bueiros, dos esgotos. Isso os leva a garantir que 

o incêndio criminoso foi provocado por interesses financeiros e políticos. Naquela época, a 

feira abastecia inclusive armazéns de bairro, cujos donos em grande escala eram 

portugueses e espanhóis. Deu-se então um novo remanejamento, desta vez para a 

enseada de São Joaquim. Foi feita uma parceria com o Colégio Órfão de São Joaquim, entre 

doações e a assinatura de um termo de acordo com qual estaria assegurada a permanência 

da feira naquela localidade por 50 anos. Período este esgotado atualmente. 

 

 

 

 

INCURSÕES EM CAMPO 

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas ferramentas conhecidas na 

antropologia visual, ligadas à parte de som especialmente, equipamentos de captação de 

áudio, gravador portátil, microfone direcional, vara de boom. Em termos metodológicos, 

destacarei a técnica do “passeio de escuta”, adotada na pesquisa: 
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O “passeio de escuta” inclui andar por um determinado local, por uma paisagem, 
por uma rua, ou por um edifício, e ao mesmo tempo prestar atenção àqueles 
ruídos que a atividade normal iria relegar como um segundo plano irrelevante. 
Essa técnica reativa a escuta e aumenta a consciência, é empregada para 
preparar informantes para investigações de cenários sonoros, e se poder falar 
sobre ambiente sonoro, tópicos que são normalmente ignorados e difíceis de 
verbalizar (Winkler apud Bauer e Gaskell, 2000, p. 375). 
 

Desse modo, gravações foram realizadas, algumas com falas diretas, a maior parte 

não; evidenciando sonoridades sociais, possibilitando uma análise daquele contexto a 

partir dessas sonoridades, a feira e suas paisagens sonoras. Em seguida, realizo uma 

descrição da feira, reflito sobre o papel do gravador, busco aprofundar no debate teórico 

conceitual sobre campo sonoro e paisagem sonora, e reflito sobre a relação interlocutor – 

equipamento – pesquisador.  

Persistindo no espaço, em meio à proliferação de shoppings centers e 

supermercados, na cidade de Salvador, Bahia, está a feira de São Joaquim. 

Não há aqui pretensões de situar cronologicamente eventos ocorridos outrora, 

entretanto um breve e empolgado relato388 de um antigo frequentador da feira, Sr. Carlos, 

pode nos apresentar um pouco do passado/ presente do lugar, através de uma fala que 

reflete uma espécie de fusão (mesmo que parcial) entre a vida da feira e daquele que fala, 

marcante nas lembranças dos 54 anos de vida dele (em 2015). 

“A maior feira do Norte/Nordeste é a feira de São Joaquim, conhecida como a 
feira de Água de Meninos, feira que tem de tudo e dá de tudo, aqui não falta 
nada. Aqui, o que você quiser (...) encontra: do coentro à hortelã à folha de louro 
ao sal à carne de boi à carne salgada, fora frutas e legumes e hortaliças, tudo é na 
feira de São Joaquim”. 
 

E continuou, falando sobre a importância do recôncavo baiano produtor e dos 

saveiros por meio dos quais as mercadorias eram trazidas: “(Aqui) aonde os saveiros 

vinham de Maragojipe, de Santo Antônio de Jesus, de Nazaré das Farinhas, com farinha, 

muita louça de barro. Como vinha da feira fogareiro, moringa, pote/torrão. E naquele 

tempo não tinha água encanada mesmo.”. 

E sobre a fonte e o atracadouro,  

 

                                                      
388

 “Entrevista espontânea” ou conversa informal gravada, com autorização do depoente, em janeiro de 2015. 



927 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

“A gente pegava água na fonte, em pote, as moringas que vinhas de Santo 
Antônio de Jesus, da feira de caxixi, os saveiros atracavas aqui na rampa de água 
de meninos. A gente comprava o pote aqui para levar para nossa casa para tomar 
água da fonte (...) nagé, panela de barro, moringa, pote/torrão.” (Entrevista com 
frequentador da feira, janeiro de 2015). 
 

Na primeira das visitas (a nova estrutura não estava em funcionamento, janeiro de 

2015), a entrada no espaço da feira se deu por um grande portão (portão que atualmente 

em geral se encontra fechado), localizado ao lado da entrada do ferry-boat, área que 

abrigava um galpão da CODEBA (Companhia das docas do Estado da Bahia), cedido 

provisoriamente e atualmente desmanchado. A partir daqui, narro como se fosse agora o 

evento. 

Ali soam samba de roda, samba chula, cantos e toques de capoeira e candomblé; 

um senhor, com seu chapéu de couro, seu carrinho com sistema de som, Seu Neco, 

apresenta-nos parte dos produtos que comercializa: qualidades, tipos, lugar de onde 

procedem as manifestações culturais, artísticas e religiosas veiculadas nos CDs. 

Inicialmente, a ideia era concentrar a observação no galpão Água de Meninos, 

espaço cedido pela CODEBA (Companhia das Docas do Estado da Bahia) para abrigar 

temporariamente lojas, boxes, barracas e bares, em função da construção da nova 

estrutura, erguida junto ao cais de São Joaquim, para onde foram relocados.  “Visite o 

galpão – artigos religiosos, produtos baianos, ovos, cereais e farinha, carnes salgadas e 

defumadas, confecções e mais”, chamada escrita numa placa em frente ao galpão.  

               

 

Apesar disso, carnes salgadas não se encontrava lá e, além dos produtos descritos 

na placa, havia utensílios do lar e alguns bares/ restaurantes. No galpão, contabilizei 



928 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

dezoito barracas de artigos religiosos, e duas bancas de folhas, na parte interna; na parte 

externa, duas barracas.  

Encontrei termos diferentes – barraca, casa, loja, ilê, palácio – escritos nas placas 

colocadas nas paredes, na parte superior aos boxes. O fato é que essa nomenclatura varia 

de acordo com o arbítrio de cada proprietário, o que amplia a gama de nomes dados aos 

espaços, porém existe uma classificação básica, segundo a medição efetuada pela CONDER 

(Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia): palete, banca e box. Uma 

divisão simplificada entre blocos e bancas também é convencional. O galpão Água de 

Meninos, espaço de uso provisório pelos feirantes, comportou boxes destinados à 

comercialização de utensílios domésticos, ou “utilidades do lar”, e variedades, do lado mais 

próximo à entrada do ferry-boat; bares e restaurantes, numa parte elevada, do lado 

oposto, fazendo fronteira com a peixaria; e, entre esses dois extremos, os boxes voltados 

para os artigos religiosos propriamente, no “miolo” do galpão. A estrutura interna: dois 

corredores principais e passagens transversais, sendo três fileiras principais de boxes, 

descontínuas, por conta das passagens transversais. Na parte externa do galpão, junto ao 

muro, havia algumas barracas, dentre as quais duas voltadas à comercialização de artigos 

religiosos diversificados, outras à de animais vivos, outras ainda à de flores. O galpão foi 

desativado389.  

                                                      
389

 Esse é um fato bastante significativo. Era dia 18 de agosto de 2015, cheguei ao micro local (naquele 
momento) recortado para a pesquisa e o encontrei completamente desconfigurado. 
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Em seguida, à frente, vendedoras de caranguejo, camarão fresco, mariscos, 

chamam clientes e negociam suas mercadorias. Rumando para a esquerda, soa o som dos 

carrinhos (aliás, por toda parte), o rolamento das rodas; carregadores (“carrinhos”) 

conversam entre si, com feirantes e passantes: saudações, cumprimentos, chamadas de 

atenção, pedidos de licença, uma chamada de um vendedor ambulante publicizando seu 

produto, que pode ser, por exemplo, um preparado à base de ervas recomendado para 

curar diversos problemas de saúde ou atenuar sintomas.  
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Ao lado esquerdo daquela entrada, após algumas bancas de hortaliças, a sede da 

organização estrutural, órgão que dá suporte em questões relacionadas à limpeza e 

organização do espaço, atuante após o início das mudanças ocasionadas pela reforma da 

feira. Ao lado direito, o espaço do estacionamento dos caminhões – setor destinado a 

carga e descarga (não é o único, ao fundo da feira há outra área destinada à mesma 

finalidade) e a sede do SINDIFEIRA (Sindicato dos Feirantes), uma construção de andar em 

cujo térreo funcionam um banheiro, de um lado, e uma borracharia, de outro, já em frente 

a outra entrada para a feira. 

Mais adiante, os animais e seus sons. Cabras, galinhas, pássaros, dentre outros 

animais, emitindo sons, de dentro e de fora das jaulas/gaiolas que ficam numa parte 

específica, após uma pequena área destinada a bares/ restaurantes na parte provisória da 

feira, fora do galpão. Galpão, ponto pelo qual se pode passar na sequência; onde se vende, 

dentre outros artigos, registros audiovisuais relacionados ao candomblé, registros de festas 

de orixás, encantados, documentários diversos. D. Veca também trabalha ali, vende 

incensórios, em seu Box, onde funciona uma distribuidora de bebidas, junto a diversos 

outros trabalhadores que comercializam uma imensa variedade de artigos religiosos: 

tronos, imagens, contas, talismãs, folhas, ervas curativas, iguarias, especiarias diversas; 

mas também roupas, ovos, variedades, utensílios domésticos. Além dos serviços, bares e 

restaurantes por toda a feira, dentro e fora do galpão Água de Meninos e espalhados por 

alguns corredores da parte mais antiga. Há oferta de flores (e arranjos delas), mel, dendê. 

Ao lado deste galpão, existe outro, o dos peixes, a peixaria (em processo de desmanche 

atualmente). 

À direita da referida entrada, frutas e verduras diversas, num labirinto repleto de 

temperos, cores, raízes, sons e aromas; pessoas interagindo, pesquisando preços, a 

qualidade dos produtos, conversando sobre assuntos pessoais, reencontrando conhecidos, 

entre os feixes de luz que invadem os corredores, descortinando cenas. No setor das 

carnes, a sonoridade varia, soam processadores e o riscar de facas sendo amoladas. 

Próximo a este setor há outro, onde é possível encontrar variedades e utensílios 

domésticos. 

Durante o trabalho de campo, naquela etapa, em 2015, saltou-nos aos olhos o 

problema da alteridade, convidando-nos a pensar acerca da relação com o outro, que está 

a ser construída naquele momento. Um interessante comentário pareceu apontar, de 
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modo conciso e preciso, nosso objetivo ali. Edil, feirante e sambista, muito sagaz, logo 

revelou algo sobre o seu entendimento acerca do que considerava se tratar a pesquisa, 

chegando a ser irônico em certo ponto: “eles querem saber como é o comportamento do 

feirante. Olha lá como o feirante fala, olha como ele se comporta”. Um “deles” falando 

sobre o que “nós” queríamos ali saber sobre “eles”, o que aponta para um interesse dos 

interlocutores por saber qual a intenção ou finalidade da pesquisa sobre o seu cotidiano. E, 

conjeturando sobre a relação com o gravador, estimula um colega a participar: “vá lá, fale, 

mas fale bonito, porque está gravando...”. 

 

O GRAVADOR MEDIADOR 

A relação com o interlocutor passa a ser mediada por um instrumento ou 

ferramenta, elemento adicional na trama: o gravador. Embora não esteja sempre ligado, 

interfere na situação, influencia, chama para si a atenção dos envolvidos, ainda que 

momentaneamente. As relações agora envolvem pesquisador, gravador e interlocutor. 

Alguns feirantes riram ao ver passar o pesquisador com gravador, fone, microfone, num 

estranhamento que rapidamente conduz a uma associação com algum meio de mídia. “É o 

que isso aí?”, ao que outro responde: “Aí é tipo um HD”. “É da televisão aí, é?”, outro 

questiona. “O que é isso que vocês estão fazendo aí?”. Do modo como me veio à mente 

naquele momento: um trabalho de pesquisa, em antropologia, por meio da captação e 

análise de sonoridades sociais, uma etnografia sonora. 

O comentário de uma feirante, vendedora de frutas, ajudada por seu filho: “Pra 

filmar agora vai ter que pagar”, seguido de um sorriso, que indicava ser uma “brincadeira”, 

algo que soou mais como um pedido de satisfação, de explicação sobre o que se passava, 

por que motivo aquele gravador estava junto a eles. E a chamada de atenção para a 

necessidade de comunicar antes de gravar, explicar do que se trata, posto que captar áudio 

ou imagem, sem aviso prévio e/ou liberação, pode gerar desconforto, ser considerado 

abusivo e invasivo.  

Em ambientes públicos, é permitida a gravação de imagens e sons, mesmo que no 

quadro apareçam pessoas em segundo plano e suas vozes possam ser escutadas. 

Entretanto, o que entra em questão muitas vezes é o uso das imagens e, desse modo, os 

direitos de imagem. Nesses casos sim, faz-se necessária a liberação dos direitos de uso de 

imagem para fins específicos. Já neste caso específico, independentemente do fato de ser 
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permitido capturar imagens em âmbito público, entra em jogo uma outra questão, esta 

mais ligada ao fomento a uma relação empática com os interlocutores, de modo a evitar 

animosidades. 

 

PAISAGEM SONORA E CAMPO SONORO 

Os dados coletados no primeiro momento de trabalho de campo na feira foram 

condensados nesta parte. Uma das visitas, em especial, conduz o “esqueleto” da narrativa, 

a mais “frutífera” dentre as realizadas com um gravador portátil de áudio. Por considerar 

esta uma observação em movimento, que envolve escuta, observação e imersão, torna-se 

importante trazer uma conceituação conhecida na área da etnografia sonora. Com relação 

à escuta/ recepção das sonoridades, ao ponto de escuta no qual o pesquisador se posiciona 

para acessar, e ser alcançado, pelos sons do/no lugar, é importante marcar a diferenciação 

entre campo sonoro e paisagem sonora. O primeiro é um “espaço acústico gerado a partir 

de uma determinada fonte emissora que irradia e faz distender a sua sonoridade a uma 

área ou território bem definidos” (FORTUNA, 1998), e o centro deste campo é certo agente 

emissor, humano ou não, cuja origem tende a ser ocultada pela mistura com outros sons 

quando da sua propagação; fazem destacar a ação de produção/emissão de sonoridades. 

Campos sonoros se sobrepõem vários, articulando-se entre si. O que está em destaque 

quando se pensa no conceito de campo sonoro é a fonte que emite sonoridade, agente 

humano ou não do qual é originado o som propagado no espaço.  

Paisagem sonora, por sua vez, refere-se ao ato de apropriação/recepção do som e 

parece capaz de reterritorializar e tornar específica a acústica indiferenciada do campo 

sonoro; composta por um ambiente sonoro multifacetado que envolve os diferentes 

sujeitos-receptores. A paisagem sonora é antropocêntrica, uma vez que o sujeito humano, 

na qualidade de receptor, constitui o seu centro (FORTUNA, 1998). Basicamente, o que 

diferencia os dois conceitos é o referencial, que no caso de paisagem sonora é sempre um 

sujeito humano, enquanto em se tratando de campo sonoro o referencial é o agente 

emissor, que pode ser humano ou não. 

Para Tim Ingold (2014), o conceito de paisagem sonora, introduzido em 1994 pelo 

compositor Murray Schafer, serviu a um propósito retórico ao apontar para um registro 

sensorial negligenciado em relação à visão. Por outro lado, segundo o autor, uma 
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importante característica do conceito (prototípico) de paisagem é a não vinculação a um 

registro sensorial específico. 

O sentido da visão nos permite ver algo à luz, ou melhor, na luz; imersos na luz, de 

modo que as coisas se tornam visíveis: 

Luz – visão (ver) – visível. 

Visual, por sua vez, é, por exemplo, uma paisagem apresentada por alguma 

(mediação) técnica que promova dissociação dos sentidos, purificação artificial, permitindo 

que possa ser vista indiretamente. A paisagem não está lá, porém é indiretamente 

apresentada. 

Desse modo, o mesmo valeria para o som:  

Som – audição (ouvir) – audível. 

Auditivo portanto refere-se a uma sonoridade apresentada por mediação técnica, 

de modo a dissociar os sentidos, purificação artificial, a apresentar indiretamente um som 

ou sons, uma paisagem sonora. 

A respeito da materialidade do som, Ingold considera que, nem mental, nem 

material, o som é fenômeno da experiência, da imersão. E, quanto à dicotomia 

subjetividade/objetividade, reflete quanto ao modo como são colocadas questões que a 

envolvem, notando um equívoco a que a rígida divisão mundo da mente x mundo da 

matéria conduziu. Temos, então, o som e a luz, entendidos como partes de um meio em 

cujos fluxos podemos perceber objetos. O som não é objeto, mas o meio de nossa 

percepção; não é o que ouvimos, mas aquilo em que ouvimos. E “a escuta atenta, em 

oposição à audição passiva, certamente implica o oposto do posicionamento”; o ambiente 

é o meio do conhecimento (STEIL, 2014), o confinamento é surdez (INGOLD, 2012). 

 

CARREGADORES, PRANCHAS E CARRINHOS 

Por toda parte, soa o som dos carrinhos. Os carrinhos (carregadores) respondem 

pela circulação de bens e mercadorias de dentro para fora da feira (e vice-versa) e dentro 

dela. O rolamento das rodas produz uma sonoridade marcante. Quase tudo que circula ali 

parece depender deste meio de transportar mercadorias e compras; apesar de motos 

também circularem pelas ruas estreitas e corredores, não são tão numerosas quanto os 

carrinhos, nem levam o mesmo volume de coisas. É possível que a utilização desses 

carrinhos tenha a ver com a dimensão da feira – algo que a diferencia de grande parte das 
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outras feiras da cidade de Salvador. Há uma borracharia, voltada para suporte na 

manutenção desses equipamentos, que está localizada na mesma construção que abriga a 

sede do sindicato dos feirantes – SINDIFEIRA. 

 “Carrinho” é o nome dado tanto ao acessório, o próprio carrinho, quanto ao 

trabalhador que o conduz, também chamado de carregador. Os carregadores são 

trabalhadores organizados, alguns usam coletes numerados, outros não; alguns possuem 

carrinho-de-mão ou prancha própria, outros não, nesse caso, alugam de um armazém/ 

garagem de carrinhos-de-mão, na própria feira. Todos são autônomos. Pode ser notada 

uma separação entre os carrinhos que atuam de modo “formal”, os formalizados, e os que 

trabalham “informalmente”. Os custos para contratar o serviço de transporte de 

mercadorias oscila geralmente entre cinco (para carrinhos) e dez reais (para pranchas), até 

um estacionamento ou parada de ônibus próxima.  

Da relação entre os “carrinhos” e a organização sindical dos feirantes, existe apoio 

do sindicato à atuação de agências que cadastram, seguindo certos requisitos, egressos de 

presídios. Parte dos “carrinhos” são portanto ex-detentos, que cumpriram pena 

anteriormente, em atividade laboral na feira; reinseridos no mundo do trabalho, via 

mediação promovida por agências. Os carrinhos circulam por praticamente todos os 

espaços da feira, ruas, becos, por dentro e por fora, dividindo os estreitos caminhos com 

motocicletas e bicicletas, além de, obviamente, com os transeuntes. 

Pertinente considerar a existência de pelo menos dois espaços de concentração dos 

carrinhos – quando não em uso. Um deles, uma borracharia; o outro, que loca (aluga) 

carrinhos para os carregadores que não os possuem, este último localizado num dos 

corredores que conduzem ao fundo da feira. Os trabalhadores que atuam nesta atividade 

fazem parte de uma categoria mais ampla, a de trabalhadores “circulantes”, que engloba 

vendedores de lanche, café, cigarros, dentre outros, além de animadores, divulgadores/ 

propagandistas e funcionários de empresas de aposta. 

Busquei também adentrar o universo das trocas simbólicas e materiais (como quem 

pega carona num desses carrinhos), a partir das transações e, de modo ampliado, das 

interações nos setores da feira voltados para a comercialização de artigos religiosos e 

produtos naturais de cura (ervas, cascas, folhas). Nas primeiras observações, eram dois os 

espaços com maior concentração de vendedores deste tipo de produto: o galpão água de 

meninos, na parte provisória, e a rua do muro do exército, na parte mais antiga. Aqui 
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parece ocorrer a incidência de um público mais específico, que busca vendedores e 

fornecedores em geral já conhecidos. Os diálogos se dão de um modo mais reservado, 

porém é notória a solidariedade entre os participantes, por exemplo: quando um vendedor 

não tem disponível o produto procurado, rapidamente um colega é acionado ou o cliente é 

encaminhado, recebe orientações sobre onde pode conseguir aquele produto. Há certa 

discrição por parte dos participantes, em geral, motivo pelo qual captar áudio nesses 

lugares difere de fazê-lo noutros. Isso especialmente no turno matutino, pela tarde não se 

confirma. O fluxo de pessoas e transações não é tão intenso quanto em outros setores, 

trata-se de um comércio mais reservado (essa notação foi feita no galpão Água de 

Meninos; na rua das folhas e na nova estrutura não se confirma). Assim, em termos de 

compreensão de uma “identidade sonora” da feira, essas partes contribuem, de modo 

geral, bastante com silêncios e com diálogos mais diretos e discretos. Por outro lado, não é 

surpresa deparar-se com reencontros e cumprimentos mais calorosos, que compõem 

também a configuração (ou paisagem) daqueles contextos. 

Considero razoável não adentrar, se for de modo superficial, certas questões que 

parecem girar na esfera de gênero e/ou sexualidade. Entretanto serão feitas referências a 

expressões com conotação sexual, ao duplo sentido percebido em algumas conversas, 

certa malícia notada na fala de alguns feirantes, algo que certamente relaciona-se à 

solidariedade, à interdependência, já que “quebra o gelo”, aproxima, induz risos e olhares, 

visa despertar atenção. Às vezes, emerge como tática de promoção de vendas: “para dor 

de coluna, cenoura é o melhor remédio”; outras vezes, como provocação ou chacota: “bota 

um microfone maior na boca dele, que esse tá pequeno”, nesse caso, ao que uma senhora 

responde: “meu Deus do céu”, revelando espanto, talvez reprovação, enquanto sugere 

uma comicidade no comentário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após algumas considerações de ordem metodológica, foi esboçada uma descrição 

do espaço, buscando reconstituir cenas presenciadas ao longo do tempo transcorrido em 

trabalho de campo, a que se seguiram algumas reflexões sobre a relação pesquisador – 

gravador – feirantes/ frequentadores, essa mediação por um instrumento de pesquisa 

adicional na trama, o gravador. Seguiu-se, no plano teórico, o reconhecimento da 

importância da diversidade de pontos de vista sobre o conceito de paisagem sonora, 
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apontando-se para a compreensão do desenvolvimento, ou expansão, de um conjunto de 

epistemologias que se opõe ao antropocentrismo e segundo o qual ambiente é meio de 

conhecimento. 

Para além disso, ao longo do texto foram feitos alguns apontamentos, para fins de 

atualizações acerca da configuração espacial da feira, em acordo com evidências 

etnográficas e constatações alcançadas durante o trabalho monográfico, finalizado no 

início de 2017. Quanto aos setores de artigos religiosos, principal vetor a partir do segundo 

recorte temático dado ao referido trabalho, o que se apresenta enquanto tarefa necessária 

é buscar, numa relação mais próxima com esses objetos, segui-los ou acompanhá-los em 

seus percursos, o processo de produção, o escoamento ou circulação e o destino que 

tomam, aonde eles vão, se e como irão agir, de que modo poderão influenciar ações. Isto, 

tal qual questões referentes ao aumento de possibilidades a partir do uso de fotografias 

nas pesquisas antropológicas em contextos urbanos, especialmente na feira em foco, são 

assunto para uma próxima oportunidade. 

Este artigo tentou dar conta das contribuições possíveis com o uso do gravador de 

áudio, captação e análise de sonoridades sociais, bem como de registros fotográficos, em 

contexto urbano, numa feira popular de Salvador, Bahia. 
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CARTAS PARA UMA ANTROPOLÍTICA DA EDUCAÇÃO 
 

Luan Gomes dos Santos de Oliveira390  
 

Resumo 
As pegadas dos dinossauros e as histórias narradas por Robson Marques, o Velho do Rio, guardião do Vale 
dos dinossauros, em Sousa/PB, constituem a base de referência dessa pesquisa, desdobrada desde a 
graduação em Ciências Sociais/Antropologia (UFRN) até o doutorado em Educação (UFRN) defendida em 
fevereiro de 2019. A vida e as ideias de Robson Marques compõem-se na multiplicidade de um intelectual da 
tradição que se assume como um guardião de histórias, desde 1975. Ele narra a história das pegadas dos 
dinossauros sob um viés de uma narrativa mítica herdada de seu avô Anísio Fausto da Silva – um tropeiro, um 
viajante, auxiliada pelo saber científico da Paleontologia e do diálogo com o Paleontólogo Giuseppe Leonardi. 
Seu trabalho é uma combinação de pesquisador, especialista em linguagem simbólica, narrador de histórias, 
interlocutor do absoluto e viajante do tempo. O modo de pensar do Velho do Rio expressou uma 
compreensão tecida em quatro lugares físicos e noológicos: O vale dos dinossauros; o sítio Jangada; a cidade 
de Sousa/PB e o Rio do Peixe. Para a escrita das sete cartas tomou-se como horizontes temáticos: a 
politização do pensamento e a emergência de um intelectual da tradição; a relação entre espiritualidade, 
artes e ciência; e a interface educação e antropolítica como antídotos contra o utilitarismo das ciências. Os 
caminhos tecidos na tese compuseram o que denomino de Oco do mundo, como uma expressão que 
compreendo como eco do Pensamento do Sul (MORIN, 2010) enquanto reserva antropológica (ALMEIDA, 
2017), um lugar de gestação da Terra-Pátria. Os principais autores com quem estabeleci interlocução foram: 
Maria da Conceição de Almeida, Edgar Morin, Clarissa Pinkola Estés, Francisco Lucas da Silva, Teresa Vergani, 
Norval Baitello Jr., Daniel Munduruku, Walter Benjamin, Nucio Ordine, Karl Marx, Claude LéviStrauss e Michel 
Serres. A lição de Robson Marques é a de que a Educação para a vida deve levar em consideração o ensino da 
condição humana, apostando no imperativo ético: “ESPERAR NÃO CANSA, CANSA É NÃO ESPERAR NUNCA”. 
 
Palavras-chave: Oco do mundo; Guardião de Histórias; Educação complexa; Complexidade.  

 

Introdução – As pegadas dos dinossauros como cartas da natureza e o Guardião de 

histórias Robson Marques 

Chegamos por volta das 08:30h da manhã no famoso Vale dos dinossauros, 

monumento natural paleontológico no município de Sousa, no Alto Sertão Paraibano. Eu e 

Geovânia Toscano, professora que me orientou na monografia na minha primeira 

graduação em interface Serviço Social – Ciências Sociais na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, em Mossoró/RN. A nossa visita ao Vale dos dinossauros foi uma parada 

de caráter turístico. Ao entrar no Vale já desejava conhecer, olhar, observar as pegadas dos 

dinossauros, famosas no mundo inteiro. Mas fui pego de surpresa por uma figura que 
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guiava alunos e professores que visitavam aquele lugar, era um velho de barba grande, 

com olhar sereno, de alta estatura e com um chapéu sobre a cabeça. Alguns começaram a 

chamá-lo de Velho do rio, outros de poeta, outros de espiritualista, outros de guardião do 

Vale. Seu nome é Robson Marques, um velho de 75 anos, nascido em 19 de abril de 1944, 

que há mais de 40 anos vem contando a história das pegadas de dinossauros, encontradas 

e estudadas na região do alto sertão paraibano.  

Sentei-me naquela roda de contação de histórias, e fiquei a escutar pacientemente 

aquele homem, que por meio da história das pegadas dos dinossauros acrescentava outras 

histórias, poesias, crônicas, poemas. A sua maneira de contar histórias era envolvente, 

reconstruía imaginariamente o cenário de vida, dos ecossistemas que há milhares de anos 

habitaram no Vale dos dinossauros. Por isso, escolhi compreendê-lo como um narrador, ou 

melhor um guardião de histórias. Para fundamentar essa concepção numa perspectiva 

complexa, de situá-lo numa vida de guardião de contextos múltiplos, isto é, “*...+ vida de 

um guardião de histórias é uma combinação de pesquisador, curandeiro, especialista em 

linguagem simbólica, narrador de histórias, inspirador, interlocutor de Deus e viajante do 

tempo” (ESTÉS, 1998, p. 10). 

Compreender Robson Marques enquanto um guardião de histórias, é concebê-lo 

como um fenômeno de ordem complexa, “*...+ isto é, longe do equilíbrio, dinâmicos e em 

grande parte imprevisíveis, que se caracteriza pela mutabilidade e abertura. Dessa 

perspectiva, quanto mais dialoga com as várias dimensões mutantes de um fenômeno, 

mais rigorosa será a interpretação” (ALMEIDA, 2010, p. 33). Esse fenômeno complexo é 

apreendido e tecido com rigor em outros contextos, narrativas, lugares geográficos físicos 

e imaginários.  

O modo de pensar dele é construído num interior de um movimento de 

retroalimentação entre todo e partes, percebi isso, quando o escuto afirmar que sua vida e 

a vida do Vale dos dinossauros são como uma coisa só, mas ao mesmo tempo vejo Robson 

além do Vale, num movimento de produção de conhecimentos, ideias e experiências que 

se espalham pelas ruas da cidade de Sousa/PB. Para exemplificar isso, ele costuma escrever 

contos, crônicas, poesias, poemas, desenhos, depois os organiza em livretos e sai a 

distribuir pelo Vale, pelas ruas de Sousa, pelo mundo.  

O primeiro princípio que conheci da sabedoria ecológica do guardião foi ouvi-lo 

falar das pegadas dos dinossauros enquanto cartas enviadas pela natureza. É dessa 
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natureza que ele retira a sua sabedoria que potencializa o seu ato criativo. Observando 

isso, percebi que ele gostava de escrever os escritos numa máquina de datilografar, entre 

cartas, poemas, idas ao Vale dos dinossauros. Nesse sentido, escolhi para me comunicar 

inicialmente com o guardião, o gênero epistolar, por também me compreender num 

itinerário narrativo de criação por meio de cartas, sentia-me inteiro na comunicação com 

os outros. No texto epistolar cabia uma escrita poética e prosaica ao mesmo tempo, para 

garantir que não tornasse a sabedoria de Robson uma racionalização, ou 

instrumentalização de suas ideias. A partir desse princípio, para estudar o modo de pensar 

dele, elaborei sete cartas e escolhi mediante um conjunto de complexos categoriais 

destinatários que pudessem estabelecer um diálogo com Robson e comigo, enquanto 

pesquisador.  

As sete cartas são compostas sob a direção da matriz dos estudos dos saberes da 

tradição da Antropóloga Maria da Conceição de Almeida, que desde o início da década de 

1980 vem estudando e pesquisando a sabedoria do intelectual da tradição Francisco Lucas 

da Silva, agricultor, pescador de Areia Branca – Piató – Açú/RN.  

É por meio dessa matriz epistemológica que esse trabalho elegeu como horizontes 

temáticos: a politização do pensamento, como uma atitude de politizar a vida e ideias, a 

relação entre espiritualidade-arte-ciências, a educação e a antropolítica. A partir desses 

matizes procurei compreender como Robson Marques pensava e de que maneira sua 

produção de conhecimento, sua sabedoria colaborava com uma educação política, para a 

vida e contra o utilitarismo de fundo mercadológico.  

 

BEM VINDOS AO OCO MUNDO  

A composição desse trabalho é baseada em sete cartas. A primeira, intitulada POR 

QUE CARTAS?, é um texto introdutório sobre o gênero epistolar, assumido aqui como uma 

estratégia de método para pensar bem, capaz de religar os contextos e os sujeitos das 

narrativas em destaque. Essa primeira carta é destinada a Norval Baitello, com quem 

aprendi a cultivar o desejo de construir cartas à beira do abismo. 

A segunda, CARTA PRELÚDIO: PARA ENTRAR NO OCO DO MUNDO, é destinado aos 

habitantes do oco do mundo que ousam pensar às margens. Apresento a construção de 

uma meta-carta da tese de doutorado, pautada pela ideia do oco do mundo, expressão 
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popular cara a Robson Marques. Essa carta é a linha que aproxima todas as outras cartas, 

mantendo uma relação de dependência e autonomia entre elas. 

A terceira chama-se CARTA SOBRE A OBSTINAÇÃO INTELECTUAL. Trata da 

incansável busca de Robson Araújo Marques, o guardião de histórias, pelo conhecimento 

das pegadas dos dinossauros. Hoje com 75 anos, nascido em Florânia/RN, lembrada 

saudosamente por ele como cidade das Flores, mas criado em Sousa/PB, Robson desde 

1975, isto é, por 44 anos tem se dedicado ao Sítio Arqueológico Vale dos Dinossauros. 

Como ele mesmo afirma, tudo começou com um apelo insistente a ele: “Robson, conte-nos 

a história do rastro de boi e de ema que seu avô viu na fazenda jangada”. Os rastros eram 

de dinossauros e a história não mais parou de ser contada. Nesse capítulo apresento a obra 

de Robson Marques como uma maneira de compor, retrospectivamente, sua arqueologia 

das ideias, expondo o contexto em que se constrói a sua noosfera: o Vale dos Dinossauros, 

o município de Sousa/PB, o Rio do Peixe e o Sítio Jangada. A relação de Robson 

Marques com o Vale dos Dinossauros retroage sobre esses espaços, capazes de 

gerar narrativas diversas. Esse contexto revela a organização hologramática entre Robson e 

o Vale, o todo e as partes, além de compreender Robson como um intelectual da tradição, 

tendo como base epistemológica os estudos de Maria da Conceição Almeida com Francisco 

Lucas da Silva, morador da Lagoa do Piató. Essa carta é destinada a Francisco Lucas da 

Silva. 

A quarta é uma CARTA SOBRE A POLITIZAÇÃO DO PENSAMENTO. Expõe a figura de 

Robson enquanto um pesquisador da tradição associado ao pensamento de Lévi-Strauss. 

Objetiva-se também compreender o trabalho intelectual de Robson a partir do 

Pensamento do Sul em Edgar Morin, como uma “reserva antropológica” (ALMEIDA, 2012a). 

Nesse item, há um destaque para a distinção e a complementaridade entre saberes 

científicos e saberes da tradição. Essa carta é destinada a Edgar Morin. 

A quinta constitui-se de uma CARTA SOBRE A ESPIRITUALIDADE. Isso porque Robson 

Marques, ao longo de sua vida, se percebe orientado por guias espirituais e ancestrais que, 

em sua percepção, influenciam diretamente na produção de suas obras. A influência do 

pensamento mítico-mágico-religioso é uma presença visível em poemas místicos, orações, 

e no modo como percebe Deus, o absoluto, mas um absoluto que pode ser questionado. 

Um espiritualidade política é o que denota a poesia de Robson. Seus principais guias 
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espirituais são Rabindranath Tagore e sua santidade o Dalai–Lama. Essa carta será 

destinada a Teresa Vergani. 

A sexta traz como horizonte temático CARTA CONTRA O UTILITARISMO DA 

EDUCAÇÃO. Propõe-se, a partir do modo de pensar de Robson, conceber o fenômeno 

educativo como parte inerente da Vida. Para isso, estabeleceu-se nessa carta um tom de 

manifesto, sim, contra o aspecto utilitário, mercantil, que faz o ser humano por vezes 

esquecer-se de ser o construtor da sua história. Numa interlocução com 

o educador indígena Daniel Munduruku, procurei tecer um princípio de uma educação para 

a vida, de uma educação para a Terra-Pátria, circunscrita na antropolítica.  

A sétima é um MANIFESTO PROVISÓRIO PARA UMA ANTROPOLÍTICA DA 

EDUCAÇÃO, uma tentativa de expor um pouco das narrativas de minha vida e ideias, uma 

peregrinação ao oco do mundo, e as ligações que mantenho com os estudos dos saberes 

da tradição desde a minha infância no meio rural. Destaco a implicação do sujeito no 

conhecimento, princípio caro às ciências da complexidade. Apresento as metamorfoses do 

tema em estudo desde a graduação até o doutorado. Os destinatários dessa carta são os 

Assistentes Sociais, Cientistas Sociais e Educadores. 

 

O GUARDIÃO DE HISTÓRIAS E O OCO DO MUNDO 

O oco do mundo é popularmente conhecido como o lugar que não existe. Para mim, 

não! Eu sou muito afeito as palavras de Estamira, quela catadora de lixo que diz em filme 

que leva o seu nome: “tudo o que é imaginário, é real e existe!”. E, para mim, o oco do 

mundo é uma expressão muito forte, porque é uma expressão que os antigos sempre 

usaram, quando queriam se referir a um lugar muito longe e inacessível. É também uma 

expressão que é usada pelo Robson Marques, meu grande mestre, que se refere ao oco do 

mundo. É também uma expressão que diz do não lugar, que é o lugar, ao mesmo tempo, 

de sonhos, mistérios, medos, utopias, o lugar do além, do sem fim, das lendas, dos 

personagens fantásticos, dos segredos, e assim por diante. 

Os personagens que habitam o oco do mundo são como aquela parte demens de 

que fala Edgar Morin quando conceitua o homem como sendo não apenas sapiens, mas 

simultaneamente sapiensdemens, racional e delirante. 

O oco do mundo é difuso, volátil, inacessível, arcaico, invisível. Claude Lévi-Strauss 

(2012b) tem uma frase que diz, sempre haverá o inacessível! O oco do mundo talvez seja 
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esse fenômeno inacessível, por isso que ele retrata uma sabedoria mais seminal, pois não 

se prende a uma definição e, portanto, o oco do mundo é indefinível. Ele está no 

cancioneiro popular, nas pessoas antigas, na fala de Robson, ele é o parcialmente 

inominável, como se fosse um grande magma, ao mesmo tempo fugaz e permanente, algo 

da ordem da condição humana. É o lugar onde o vento fez a curva, e isso me leva a 

suspeitar que somente um pensamento ousado é capaz de habitar o oco do mundo, 

porque é capaz de se contaminar pela audácia, pela liberdade, pelo pensamento que 

vagabundeia.  O oco do mundo é lugar que abriga a parte poética da vida. As narrativas 

sobre o mundo que se expressam pela arte da poesia, do cordel e assim por diante. Lembro 

bem, a esse respeito, por exemplo, com o ingresso no doutorado em Educação da UFRN, o 

dia em que escrevi um texto que intitulei de Pequeno Manifesto por um novo mundo, para 

fazer uma ode aos dias em que eu acordava no sítio e sentia as gotas do orvalho da manhã. 

Foi aí que entrei no mundo; sim, no oco do mundo,  

 

Sonho com um mundo novo  
Um mundo mais unido  
Um mundo mais destemido  
Que ousa viver na diversidade  
Na alegria da saudade 
De histórias que escutei  
Será utopia?  
Sim, uma boa utopia  
Que arde como o fogo em chamas  
Que grita na gentileza enquanto ato político  
Possível no impossível...  
Povos, culturas, línguas Unidade na diversidade  
Peito aberto, respira o orvalho da manhã  
Terra seca molhada pelo orvalho  
Novo mundo, por ti buscarei  
Colóquios, diálogos rompendo os debates de trincheiras...  
Rompei rótulos, retirai as amarras, subvertei as divisões  
Linguagens plurais...que costuram  
Camaradagens, fraternidades...  
Será isso uma bobagem? Sinto o cheiro da esperança...  
Quem me avisa é o Bem-te-vi  
Trazendo vozes ancestrais  
Destruindo as vaidades e os pedestais  
E lembrando que essa vida é uma passagem  
Que não levo nada na bagagem  
Mas só a esperança de encontrar o inesperado 
De entrar no oco do mundo e sair em jornada na busca da criatividade  
Me levanto e sonho...  
Por um mundo novo...  
De braços dados Nutridos pelo princípio da diversidade  
Um mundo novo 
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Rememos na unidade 
Pelas pegadas dos ancestrais 
Vou ao oco do mundo... 
E volto do oco do mundo 
Com os pés cansados 
Sem perder o entusiasmo 
Anseio pelo dia em que verei as ruas e as cidades tomadas de poesias 
Aquelas que o orvalho da manhã um dia soprou ao meu ouvido 
Vejo mundiólogos 
Abraços entre os que se dividem pelas teorias, pelas ciências, pelas 
religiões 
Pode isso ser sonho, ou uma triste ilusão?... 
Não parar na dúvida, caminho para sonhar... 
É um sonho! Sim! 
Um sonho! 
Que me dá as asas do Pássaro de Minerva, 
E desperto pelo orvalho da manhã 
Viajo em direção as bandas do Açu 
E é lá que o oco do mundo quer começar 
Escuto os tambores soarem... 
E gritos poéticos cantarem... 
As ciências em danças se transformam 
E Robson Marques, o Velho do Rio, o guardião de histórias nos convida a 
entrar no oco do mundo! 
Natal/RN, abril de 2016 
Na penumbra, no vazio fecundo 

 

Esses versos nasceram no percurso da formação doutoral em Educação. Na ocasião 

do exame de qualificação da tese de doutorado, fui provocado pelos examinadores a me 

debruçar sobre o oco do mundo e assumir essa narrativa como expressão do Pensamento 

do Sul, proposto por Edgar Morin e que ganha um significado epistemológico mais amplo 

nas palavras de Ceiça Almeida,  

 
O pensamento do Sul diz respeito a uma ecologia das ideias e a práticas 
socioculturais que favorecem as forças da criatividade, da diversidade noológica e 
de formas de viver tão necessárias a uma metamorfose da vida no planeta Terra – 
o que inclui a vida humana, mas não se reduz a ela. Ao reconhecer o pensamento 
do Sul como pensamento complexo, Morin demonstra, mais uma vez, a expansão 
das matrizes epistemológicas por ele construídas e permanentemente 
reorganizadas (ALMEIDA, 2011, p. 114). 

 

O modo de pensar do Velho do Rio se situa no Pensamento do Sul e se desdobra na 

maneira de ver e escutar o mundo, quando se posiciona politicamente, comprometendo a 

sua vida em lutar por tudo que for bom, humano, real e que traga soluções através do 

humanismo e da solidariedade. O oco do mundo como uma expressão sociocultural do 

pensamento do Sul. Esse oco do mundo é o endereço das expectativas, dos aprendizados 

escusos, o exercício da convivialidade dos diversos. Assim, ir para o oco do mundo é 
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obedecer a “vocação” de escavar, é ser capaz de encontrar aquilo que não se pode 

imaginar. O Velho do Rio, ao falar sobre as histórias em torno das pegadas dos dinossauros, 

em sua querida Sousa/PB, demonstra como é o cuidado com os icnofósseis do Vale dos 

Dinossauros. É preciso, segundo ele, escavar as pegadas, para que a água não as deteriore 

em períodos de chuva, e observar diariamente o estado material delas. A partir disso, 

posso depreender uma lição de método, contida em três princípios, alargar, escavar e 

advertir. Essa estratégia de método ensinada por Robson se afina com o “pensamento 

complexo, ou seja, uma forma de pensar não apenas as ciências, não apenas a filosofia, 

não apenas a política, mas, também, a vida cotidiana, a vida de cada um de nós” (MORIN, 

2010d, p. 21 6). 

O escrever, o pintar, o politizar e o rezar para o guardião de histórias são materiais 

simbólicos que ordenam o modo de existir dele. Muitas vezes o ouvi pronunciando umas 

palavras, “o que é o homem? O que é o mundo? Uma gota de orvalho na borda de um 

cântaro...” e, acrescenta sabiamente, tudo no mundo começou com os nossos velhos 

ancestrais dinossauros, e tudo termina neles, eles não morreram marcaram as rochas, eu 

não esquecerei deles, do valor histórico da pegadas, é minha história também e da 

humanidade” (MARQUES, 2018, entrevista). 

Com o objetivo de endossar a narrativa do Velho do Rio, onde os dinossauros 

construíram história e deixaram marcas para a eternidade, exponho as palavras de Cassé e 

Morin (2008, p. 78) em Filhos do céu, entre vazio, luz e matéria, Por exemplo, um 

cataclismo, sem dúvida ligado à queda de um meteorito, que talvez tenha causado um 

vulcanismo, que, por sua vez, provocou a extinção dos dinossauros e de numerosas 

espécies vivas. Antes do terciário, duas catástrofes de imensas proporções modificaram 

essa história da vida, pois se os dinossauros desapareceram com a extinção da vegetação, 

durante muito tempo, e de forma abundante, eles serviram de alimento a pequenos 

mamíferos, animais carniceiros que foram nossos ancestrais. E aqui estamos nós, isso 

talvez porque os dinossauros morreram. O tempo e a história penetram na biologia. Além 

disso, como afirma François Jacob, quando observo a divisão de uma célula, vejo toda uma 

história. A narrativa das pegadas ancestrais moveu mudanças no modo de pensar e existir 

do guardião do Vale dos dinossauros. Toda a produção de conhecimento dele tem como 

matriz o Vale, em que “o Vale é velho e o velho é Vale”!  
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Ao estudar o itinerário intelectual de Robson Marques, e sob o rigor terno de minha 

orientadora, me senti desafiado a não me contentar com o fácil, pois quem se contenta 

com o fácil jamais acessará, ou se dará conta da sucessão de camadas que se acomodaram 

e esconderam-se nos contornos das coisas. Análogo a isso, compreendi que o modo de 

pensar desse sábio o situa no domínio da geologia, e daí toma para si obstinadamente a 

procura da ordem mais profunda das coisas. Compreendendo o pensamento do Velho do 

Rio em camadas de uma noosfera (mundo das ideias), me questionei, tentando entender 

que habitava o oco do mundo, que visitei nesse tempo de doutoramento: o que estaria 

procurando Robson Marques no Sítio Jangada, no Vale dos Dinossauros, na cidade de 

Sousa/PB? no Rio do Peixe? Assim, esse guardião de histórias penetra, monta, desmonta e 

vigia esses lugares de onde emana uma sabedoria que não se irrita, não é invejosa e não é 

orgulhosa. O pensamento desse sábio é nômade, e isso pode ser percebido nos quatro 

lugares que compõem a cosmologia do pensamento dele.  

Primeiro, escolhi apresentar o Sítio Jangada, ou a Fazenda Jangada, lugar de sua 

infância e adolescência, distante aproximadamente oito quilômetros da cidade de 

Sousa/PB, e vizinho ao Vale dos Dinossauros. Foi lá que moraram seus avós, e que em 

especial atenção Robson destaca a presença do avô Anísio Fausto da Silva, quem descobriu 

as pegadas de dinossauros. A história do Sítio Jangada foi transformada por ele em poesia, 

Foi no Sítio Jangada, em 1897, no século passado, que Anísio Fausto da Silva, avô do 

Velho do Rio, ao caminhar pelo lugar da passagem das pedras, na bacia do Rio do Peixe, 

encontra rastros de alguns animais, “estranhos achados”, e logo os chamou de rastros de 

boi e de ema. Após o encontro dessas pegadas, as notícias se espalharam e atraíram a 

atenção de estudiosos do mundo inteiro, como o Prof. Clerot, da cidade luz, Paris; 

Frederick F. Von Ruene, paleontólogo inglês (em 1924 ele visita Sousa, até aí Jardim do Rio 

do Peixe); Giancarlos Ligabue (Itália); Prof. Mugle (Suíça) .Também os estudos geológicos 

de Luciano Jaques de Moraes contribuíram com a atenção às pegadas, além da visita e 

colaboração dos estudiosos de paleontologia do Museu Câmara Cascudo da cidade de 

Natal/RN: Fátima Cavalcante, Narendra e Claud foram importantes na fundação do 

monumento do Vale dos dinossauros. No entanto, a marca principal no pensamento de 

Robson Marques é a presença do paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi. Para iniciar a 

história do Vale dos dinossauros, Robson destaca a sua amizade com o paleontólogo 
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Giuseppe Leonardi. O guardião do Vale dos dinossauros relembra esse período com uma 

certa saudade.  

Nos dirigimos, primeiro, para a PASSAGEM DAS PEDRAS, 

lugar onde o meu avô Anísio Fausto da Silva viu pela 

primeira vez “os rastros do boi e da ema”, e, aí, nós acampamos debaixo de uma moita, 

lembro-me bem como se fosse hoje, uma pequena moita mole 

(mofumbo), como chamamos uma modesta árvore nordestina; naquele memorável ano de 

1975! (ROBSON MARQUES, ENTREVISTA, 2016).  

A luta incansável do Velho do Rio para tornar o Vale dos dinossauros um patrimônio 

do mundo é um sonho que, para ele, pode se realizar. O Vale se estende por vinte e três 

localidades de Sousa, e em outras mais, nos municípios de Antenor Navaro (hoje, São João 

do Rio do Peixe). O Velho do Rio e o paleontólogo Giuseppe Leonardi não cansavam de 

escutar, Lá vão os dois birutas, de rio acima, de córrego abaixo, catando ilusões. Poucas 

pessoinhas nos viam, nos olhavam de soslaio, criticamente, e prendiam suas vozes no 

silêncio sepulcral, medrosamente tímidas...Porém, hoje, depois da construção do 

Monumento Vale dos Dinossauro, denominado Vale dos Dinossauros Giuseppe Leonardi e 

MUSEU EDÉSIO AFONSO DE CARVALHO, uma significativa parte da população sousense 

entende o nosso modesto projeto, o nosso ideal, a nossa renhida luta na defesa desse 

patrimônio natural da Humanidade, e, às vezes, nos elogiam abertamente. Todavia, muitos 

nos deixam a desejar, por não entenderem o significado, a importância, a real magnitude 

do Vale dos Dinossauros de Sousa, como Sítios paleontológicos, e quanto representam 

para os mais IMPORTANTES 

PALEONTOLOGISTAS E CIENTISTAS DO MUNDO! É verdade, fomos muitas vezes 

escanteados por autoridades brasileiras, e, vejam só, elogiadas entusiasticamente por 

cientistas de renome internacional. O guardião de histórias registrou em seus escritos sua 

relação com o Vale dos dinossauros, uma relação simbiótica que move o pensamento dele 

em múltiplas atividades socioculturais. Apresento a seguir fragmentos das histórias que 

Robson conta sobre o tão amado Vale dos dinossauros, É uma história curiosa, divertida e 

bonita. Foi assim...Era uma vez... Aqui no Vale, as coisas são bem singulares, mais belas, 

mais apaixonantes. Cada coisa que existe, está envolta num mistério muito grande, 

indizível, e isto me traz um conforto espiritual por demais profundo. Aqui a vida é 

diferente. Aqui não compro nada, tudo é gratuito que nem o sorriso da criança campesina. 
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Aqui não se houve Bethoven, Mozart ou o famoso Oscar Strauss de “Sonho de Valsa”, e 

“Menino de Chocolate”... Todavia, a sinfonia dos pássaros supera todos esses grandes 

maestros... os maiores do Mundo, quiçá. 

Quando o vento sacode as folhas do arvoredo, é como se puxasse conversas 

comigo, através da linguagem de Deus. Não esse Deus de bronze, de metal, que asfixia, 

polue e envenena alma dos homens, dos insensatos, dos biltres e pusilânimes, que cegam 

ante o brilho fosco de um meteorito que imerge na mais alta escuridão cósmica... Aqui 

tudo tem inspiração, sopro divino. O verve transcende todas as coisas, e campeia, e 

galopeia, e envolve tudo. Muito diferente lá da cidade, onde os homens se degladiam; uns 

querendo engolir os outro. Lá, não existe respeito; só a inveja domina e predomina seus 

atos vãos, passageiros e efêmeros. Aqui, tudo é real, verdadeiro, comum, exemplar. Todos 

participam equitativamente da ceia larga e abundante da Natureza. Ninguém manda, 

ninguém é dono, ninguém engana; se aperfeiçoa sob a miragem das águas 

e o tanger do vento... Robson Araújo Marques, Entrevista concedida em 2018. 

Há um aspecto que se destaca na narrativa mítica do Vale dos 

dinossauros, são as pegadas desses ancestrais. Penso que vale a pena sublinhar algumas 

reflexões sobre esse tema, que é o coração da história narrada pelo guardião. O que são 

essas pegadas de dinossauros? São pegadas de ema, de boi, de dinossauros? Sim, são todas 

ao mesmo tempo, revela o entrelaçamento entre saberes científicos e saberes da tradição, 

pois a história contada pelo avô de Robson, rastros de boi e de ema, não é suprimida pela 

narrativa científica paleontológica, não! São histórias complementares que constroem a 

história da cidade de Sousa/PB. 

As pegadas dos dinossauros são icnofósseis, mas também são um registro silencioso 

do passar do tempo e da história. Algumas delas são feitas de materiais fáceis de esquecer 

que se desvanecem com o passar do tempo. Outras ficam registradas imponentes em 

rochas por várias partes do mundo. Elas contam histórias do passado e a nossa herança se 

mantém. São sólidas testemunhas que fazem com que o tempo pareça ficar preso numa 

cúpula mineral e assim transcorre diferente, nos impedindo de esquecer, nos convidando a 

questionar: “o que é o universo?”  

Essas pegadas dos dinossauros que estão presentes em várias partes do Vale dos 

dinossauros em Sousa são motivo de inspiração e de criatividade para o Velho do Rio, que 

chega a afirmar que cada pegada conta a história de um novo acontecimento na história da 
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Terra. Ele vive a pintar desenhos diversos, e narra que uma das suas motivações é deixar 

marcas na história, como os ancestrais dinossauros. Além de permitir imaginar como se 

comportava a flora, a fauna do ambiente do Vale, chega a dizer que a Natureza é o tipo 

mais sublime de arte. O guardião, ao falar das pegadas, sempre as associa ao Rio do 

Peixe. Para ele, o fato do rio viver em constante seca, devido as condições 

edafoclimáticas do sertão paraibano, possibilitou a emergência desses icnofósseis, que ele 

chama de tesouro científico. 

Ainda para ele o Rio do Peixe não deixou de existir, está contido nas pegadas e as 

pegadas revelam a história desse rio, que 

 
[...] são escritas móveis, água que corre sobre a terra, rasgando-a em meio à mata 
de madeira como tinta que corre sobre o papel ou pincel que corre sobre a tela, 
desenhando marcas de sinuosidades e linearidades, deixando a sombra do gesto. 
Quando percorrem os sulcos, deixam certas marcas e apagam outras tantas 
(BAITELLO JR., 2018, p. 47).  

 

E por último, mas não menos importante, o Velho do Rio referência Sousa/PB, 

município do sertão paraibano, antigamente chamado de Jardim do Rio do Peixe, hoje 

também conhecida mundialmente como a capital dos dinossauros. Ela é a Terra pátria de 

Robson, e não se limita a extensão territorial, mas alcança o mundo inteiro. Sua percepção 

é de que Sousa/PB está no mundo e o mundo em Sousa.  

É na cidade sorriso que o Vale dos dinossauros está situado. Porém, o Velho do Rio 

vive a advertir o povo paraibano, sousense, do descaso político com a memória que para 

ele é uma relíquia a ser cuidada para o conhecimento de toda a humanidade. Algumas 

palavras expõem brevemente a paixão platônica que ele sente por essa terra que o adotou 

como filho, Sousa, a Antiga Jardim do Rio do Peixe (fundação em 1766), Cidade Sorriso, 

Capital dos Dinossauros, Cidade Eucarística de Pe. Dagmar do Bom Jesus Aparecido de 

Sousa; orbe de Bento Freire de Sousa, Cidade de MARIZ... cortada pela bacia do Rio do 

Peixe e habitada pelo Vale dos Dinossauros. Ao entrar e passear pela cidade pude perceber 

que o lugar exibe dinossauros gigantes (estátuas), demonstrando o quanto a história 

contada pelo guardião se espalhou e ganhou o contexto da vida dos sousenses, que 

nomearam estabelecimentos do comércio, do turismo, da educação com o nome de 

dinossauros. A história de Sousa sem o Vale dos dinossauros fica empobrecida, e esse é um 

grito que Robson assume enquanto ação política. 
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A GUISA DE CONCLUSÃO – PEGADAS INACABADAS  

Após ter apresentado as narrativas dos lugares que compõem a noosfera do Velho 

do Rio, vale ressaltar que esses lugares se interpenetram, dialogam entre si, mantém 

distinções e possibilitam a emergência do oco do mundo. 

  
[...] um operador cognitivo que poderia restaurar o singular, o concreto, a 
dialógica global-local; expressão de valores como solidariedade, honra, 
hospitalidade, esperança no improvável e aspiração à harmonia; recusa a um 
universal abstrato e aos mitos do desenvolvimento e do progresso sem limites 
(ALMEIDA, 2011, p. 114). 

 

O oco do mundo é lugar dos andarilhos, como professa o poeta Manoel de Barros 

em “o livro das pré-coisas (2007)”, aparentemente um nada, um vazio, que está prenhe de 

criatividade, de uma esperança em um mundo que inclua outros saberes, cosmologias e 

espiritualidades. E isso também é algo percebido em A hora da estrela com Clarice 

Lispector, 

 
Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para 
ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que para me 
esquentar o espírito eu rezava: o movimento é espírito. A reza era um meio de 
mudamente e escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava 
conseguia um oco de alma – e esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do 
que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de 
obter é não procurar, um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o 
silêncio que eu creio em mim é resposta a meu – a meu mistério (LISPECTOR, 
1998, p. 14). 

 
O oco do mundo é e não é um lugar físico! Não é um espaço definido 

conceitualmente, ou estático, mas sua dinâmica é semelhante a uma espécie de 

nomadismo no espírito, e isso é presente no modo de pensar do Velho do Rio que pode ser 

apreendido no mesmo registro daquilo que Almeida chama de pensamento nômade. 

 
[...] sem boias e salvo-condutos o pensador nômade navega entre as duas 
margens de um rio, sem ver mais o porto de onde saiu nem, ainda, a margem de 
chegada. Dois pensamentos, entretanto, o movem e são suficientes para manter 
o ritmo de sua trajetória errante. De uma parte, a obstinação em construir um 
mundo mais justo, uma humana ciência, criativa, amorosa; de outra parte, a 
convicção de que, sem riscos, ousadias e desconfortos pessoais não pisaremos, 
jamais, novos territórios (ALMEIDA, 2017b, p. 184).  
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O oco do mundo é movido por nomadismos, em que os sujeitos, seus habitantes, 

são como cartas, por vezes vão ao encontro de alguém sem saber como serão recebidas e 

podem até não ser compreendidas. Por vezes, ficam parados nas estações e ainda podem 

ser extraviadas, errando o destino. Assim, os sujeitos do oco do mundo são sujeitos da 

“diáspora”, viajantes que carregam saudades, esperança e esquecimento e que peregrinam 

em busca de um mundo melhor, mais justo e solidário. 
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UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DOS BASTIDORES DE UM PROGRAMA DE RÁDIO NO CEARÁ 
 

Cristiane Freire Gomes391 
Jacqueline Britto Pólvora392 

Resumo 
Esse estudo analisou as narrativas difundidas via ondas de rádio no programa Redação Plus na frequência FM 
98.7 na cidade de Redenção-Ce. Minha abordagem parte da observação participante para construir uma 
etnografia dos conteúdos emitidos no programa. Nessas narrativas de um lado estavam os gestores da região 
divulgando seus feitos via ondas radiofônicas, no outro lado estavam às massas urbanas, reivindicando por 
direitos básicos. É nesse cenário do estúdio que capto os ruídos que o receptor do rádio não tem acesso. 
 
Palavras-chave: Rádio; Etnografia; Narrativas. 

 

Introdução 

 O objetivo desta pesquisa foi investigar as narrativas de um dos programas de rádio 

no estado do Ceará. Analisei quais setores da sociedade são privilegiadas com o poder da 

voz. Além de identificar quais as temáticas de maior frequência de serem abordadas dentro 

da programação do programa tanto pelo emissor como pelo receptor.  

No período da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, uma notícia que circulou numa 

rádio cearense chamou minha atenção, pois colocava os estudantes do continente africano 

como possíveis terroristas. Na ocasião essa notícia repercutiu bastante nos corredores da 

Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB-CE), pois, era direcionada 

exclusivamente aos estudantes desta, uma vez que há estudantes praticantes da religião 

Islâmica na instituição. Aquela injúria demostrou a intolerância religiosa contra presença 

africana no Estado. E o rádio como meio de comunicação de massa e formador de opinião 

participou da propagação desta mentira afetando assim as comunidades muçulmanas na 

diáspora, principalmente as que ficam concentradas nas cidades de Redenção e Acarape. 

Em decorrência desse evento citado acima, busquei referencial teórico relacionado 

com questões raciais, como a discussão que tem no livro Classes, Raças e Democracia de 

Antonio Sérgio Guimarães, e também no livro Racismo no Brasil de Lilia Moritz Schwarcz. 

No primeiro, Guimarães (2002) me faz entender que o “diferente racialmente” sofrerá 

discriminação fundamentada sempre na ótica das características que cada indivíduo 

carrega consigo. Sendo teorizado da seguinte maneira: “(...) no Brasil, o fator racial está, 

                                                      
391
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392
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geralmente, diluído numa série de características pessoais todos de ordem atribuída” 

(GUIMARÃES, 2002, p.67). Já Schwarcz diz que “(...) o racismo brasileiro constitui uma 

espécie de discurso costumeiro, praticado como tal, porém, nunca oficializado” 

(SCHWARCZ, 2010, p.52). Ou seja, o racismo aparece em discursos, mas, nunca admitido 

como racismo, mas neste caso, como questão de segurança da vida humana e/ou de bens 

materiais. E assim, é como os brasileiro/as negro/as são tratados diariamente e não seria 

diferente o tipo de tratamento dado aos/as “africano/as” que iriam passar circulando em 

variados ambientes nas cidades. 

Diante dessa situação, transcorrido já alguns anos desse episódio me proponho a 

investigá-lo, em decorrência de outra notícia relacionada aos estudantes africanos. Como 

não acompanhava a programação do rádio local não tinha como saber com detalhes as 

abordagens trazidas nestes dois temas especificamente, já que só havia ouvido relatos de 

terceiros. E para uma pesquisa com riqueza de detalhes seria importante conhecer sobre o 

assunto mais de perto. Para não produzir apenas generalizações. 

Minha intenção inicial era analisar como os temas que diz respeito aos estudantes 

“africanos/as” são colocados em pauta. E com isso, averiguar como se apresenta o racismo 

e suas facetas através das ondas do rádio. Já que os discursos estereotipados sobre as 

pessoas negras ferem a honra, a moral, o intelecto, o social, e o sexual destas pessoas.  

Entretanto, eu identifiquei que temas relacionados a questões raciais ou mesmo 

envolvendo os estudantes oriundos dos países africanos não aparecem frequentemente no 

programa. Estes surgem quando de eventos extraordinários que envolvem os estudantes. 

Como durante o período em que estive em campo não aconteceu nada significativo a esse 

respeito optei por pensar sobre as narrativas que apareciam naquele momento. Foi assim 

que cheguei a este trabalho. 

 

Sessão Única: Um panorama conceitual sobre meios de comunicação e a dinâmica da 

rádio e como funciona o Programa Redação Plus 

Atualmente a cidade de Redenção só possui uma rádio, e esta é filial da Rede Plus 

uma rede do Grupo Ceará Sat de Comunicação, cuja frequência modulada é FM 98.7. O 

alcance da frequência é: Vale do Acarape, Região Metropolitana da Grande Fortaleza e o 

Maciço de Baturité. É uma rádio comercial, pois, necessita de seus patrocinadores para que 

vá ao ar. O site da rádio é www.plusfm.com.br, e contam com um app da rádio. É uma 
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rádio com 10 afiliadas em principais regiões do Estado. A razão social é FM canavial. Antes 

eram afiliadas da Band de SP, da Transamérica Hits. E hoje ela pertence uma das maiores 

redes do Ceará. A programação é 24h no ar, e a parte musical vem direto da matriz da 

rede.  

Passei então a frequentar diariamente o programa Redação Plus no horário das 

12hs até às 14hs, de segunda a sexta-feira, no período de junho até julho de 2018. E segui, 

acompanhando o programa dentro do estúdio, nos bastidores, em casa e por vezes na 

recepção da rádio. A recepção também é um espaço em que as participações no ar passam 

por uma espécie de triagem da informação. Para evitar grandes transtornos no ar as 

ligações, cartas, e participação no estúdio deve receber registro do caráter do conteúdo. O 

ouvinte informa nome completo, endereço, e o assunto que vai tratar. Quando essas 

informações são incompletas sua participação não é atendida. Quando os ouvintes ligam, a 

recepcionista anota em uns papéis, o nome, endereço, e assunto da participação. Isso por 

casos de ouvintes serem tirados do ar (cortado à fala), em decorrência de ofensas 

(palavrões) ao gestor do município. 

Durante um mês de visitas diárias ao estúdio da Rádio Plus FM mantive contato 

próximo com as pessoas que lá trabalham e assim, obtive algum material à cerca dos temas 

debatido ou colocado no ar. A política local e a nacional aparecem com maior frequência. O 

rádio, ao longo do tempo, na história do Brasil no século XX se configurou como elemento 

de influência de grupos políticos especialmente na Era Vargas. Ao mesmo tempo, na 

Europa do período entre Guerras, as ideias do totalitarismo, o qual se utilizou como meio 

de divulgação das ideologias as propagandas veiculadas no rádio.    

 Neste trabalho, penso estas narrativas a partir de quem conduz o programa, no 

caso o comunicador. E também de quem constrói o programa diariamente, no caso 

especificamente os ouvintes, gestores, secretários, assessores e munícipes do Vale do 

Acarape. 

 As narrativas no/do rádio, na perspectiva de Luiz Motta é anunciada como “uma 

atitude argumentativa, um dispositivo de linguagem persuasivo sedutor e envolvente” 

(MOTTA, 2013, p. 74), característico dos meios de comunicação de massa. 

De início é preciso entender que o termo “massa” é complexo em sua definição e 

não há uma unanimidade entre os autores. É percebido por Teixeira Coelho (1993); Doris 

Haussen (1992); João Santos (1995) o termo “massa” da maneira que pode ser designado 
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tanto os indivíduos em um aglomerado urbano ou simplesmente em isolamento social, em 

que suas condições econômicas podem definir seu lugar na sociedade. Além também, de 

serem notados com pouco ou quase nada de senso crítico em relação a sua própria 

realidade. Muito embora “a massa” pareça o centro de um referencial atribuído aos 

indivíduos pertencentes a um grande público, sendo estes descritos com pouco valor 

crítico sobre as coisas a eles impostas. Com isso os colocando em extremo domínio de um 

grupo mais seleto, detentor do poder, seja este, poder político ou ideológico.  

No período da 2ª Guerra Mundial, Adorno e Horkheimer (1947) da Escola de 

Frankfurt já notavam um fenômeno que consideravam típico de países industriais. Ou seja, 

com o advento da industrialização, aparecem simultaneamente a este processo, os 

mecanismos de sustentação e reprodução em larga escala ou mesmo em grandes 

proporções de um ritmo de vida, trabalho, consumo, e de produção. Essa maneira de 

massificar tudo ao redor era notada pelos teóricos como total manipulação do grande 

público, pelo caminho mais rápido que seria através dos aparelhos de informação de curto 

e longo alcance. É aí onde entra o rádio, aparelho que utiliza da tecnologia de ondas 

eletromagnéticas que são os raios hertzianos, capazes de atingir um cumprimento 

desejado, em outras palavras, alcançar certa distância e reproduzir a transmissão, 

atingindo um grande público, que seria considerado “as massas”. 

É a partir desse cenário de transformações que “os meios de comunicação de 

massa”, em conjunto com a “cultura de massa”, sustentada pela “indústria cultural” se 

fazem presentes no cotidiano das sociedades imersas ao fenômeno da industrialização. Eis 

que entra o Estado, quando se apropria destes meios e opera sobre os indivíduos num 

processo denominado de “alienação”. Alguns líderes autoritários se utilizavam dos veículos 

de comunicação para abastecer o público de conteúdos ilusórios, capazes de criar uma 

espécie de contentamento ou conformismo para quem o acessava. Temas de importante 

discussão não seriam questionados, e por vezes nem a própria situação em que se 

encontravam socialmente seria reclamada. 

Embora não temos um perfil totalmente de uma sociedade de bens de consumo de 

“massa”, mas, o alcance que os meios de comunicação chegam é significativo, permitindo 

dizer que no contexto brasileiro há uma “cultura de massa”. E na mesma proporção que os 

“meios de comunicação de massa” foram ganhando espaço na vida das pessoas, esse 
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termo se tornou mais usado e legitimado.  Por assim dizer Coelho a seguir evidencia essa 

lógica do uso de tais termos: 

 
Seja como for, esses meios de comunicação de massa acabam produzindo uma 
estrutura cultural que se torna impositivamente comum ao número dos atingidos 
por esses meios, razão pela qual é possível falar na existência de uma cultura de 
massa e de meios de comunicação de massa, ainda que nossa sociedade não seja 
uma sociedade de consumo de massa; a existência desta não impede a existência 
daquela. (COELHO, 1993, p. 36) 

 

A história da radiodifusão no Brasil conta que esta surge na década de 20, ainda 

timidamente alcançando poucos destinos (HAUSSEN, 1992). As primeiras empresas a 

executar as transmissões eram internacionais “Marconi’s Wireless Telegraph Company e 

Western Eletctric Comapany” é datada oficialmente a primeira transmissão em 07 de 

setembro de 1922 com um discurso do então Presidente da República Epitácio Pessoa 

antecessor de Getúlio Vargas (FERRARETTO, 2017 apud CHAGAS E FERNANDES 2017). 

A programação era voltada para a elite, tendo em vista o teor transmitido, desde 

ópera, música clássica, até folhetins entre outras. A falta de acesso ao conteúdo por parte 

do grande público se dava também pelo fato de poucos lares possuírem o aparelho de 

rádio. O período de maior destaque nacional foi a partir da década de 30, seguido da de 40, 

e uma queda significante em meados dos anos 50 período esse do surgimento de outro 

meio de comunicação, um forte concorrente do rádio, a televisão.   

Pude identificar mais especificamente no contexto cearense quanto à aproximação 

dos políticos com a direção da emissora radiofônica em análise. A forma de tratamento e o 

tom de “camaradagem” ficando expresso por diversas vezes no ar, os termos “meu amigo” 

direcionado a algum gestor sinalizava minimamente um nível de proximidade com a esfera 

governamental.    

A conjuntura na qual foi sendo guiado o rádio fincou raízes ainda percebíveis nos 

tempos de hoje. Mesmo assim, o grande público conseguiu ter acesso ao veículo, e a 

participação popular tornou-se mais notória, embora o vínculo estatal predominasse na 

maioria das vezes. O cenário do rádio se transforma paulatinamente, de lúdico a local de 

reivindicação das “massas”, que ganhava sentido e representação. Haussen explica que:  
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A pressão dessas massas pelas suas demandas é o que as torna ‘visíveis’: O que 
era privilégio de uma minoria no campo da habitação ou da saúde, da educação 
ou da diversão é agora reclamado como um direito das maiorias. (HAUSSEN, 
1992, p.150) 
 

Esse viés reivindicatório foi encontrado diretamente em campo, de maneira mais 

individualizada, seja através de cartas, de mensagens via rede social, ligações telefônicas, 

ou mesmo presença física.  Por mais que os temas reclamados fossem de interesse 

coletivo, no geral as participações não eram articuladas ou vinculadas a grupos 

associativos. As demandas vão ao ar cotidianamente, por vezes como pedidos que se 

estende por alguns dias, ou mesmo meses. Os temas saneamento básico e saúde, e 

também infraestruturas das estradas são os mais recorrentes durante o tempo que estive 

fazendo coleta de dados no programa de rádio. 

O formato do programa de rádio pesquisado por vezes privilegiou a repetição de 

informes, nesse sentido o conteúdo repetido tem maior proporção de atingir um número 

maior de audiência, além de fixar-se por mais tempo na cabeça dos receptores. Na mesma 

proporção são as frases com teor crítico e com características de juízo de valores. Dentro 

da programação, existe um espaço “reservado” para a exposição mais acalorada de 

conteúdos daquele sentido.  

Em contrapartida os ouvintes cotidianamente são provocados a exercer o papel de 

cidadão, lhes atribuindo à função de reivindicador e contestador, claro sobre algum 

problema vivenciando em sua cidade, bairro ou localidade. A audiência é peça fundamental 

para a construção do programa, através da participação direta e indireta.  E em outros 

momentos essa mesma audiência é tida pelo comunicador como omissa e com pouco valor 

crítico sobre o cenário político local e nacional, e para reverter esse quadro entra o 

comunicador do programa com todo aparato ideológico. Através de narrativas com base 

empírica a respeito de problemas enfrentados pela população em decorrência de escolhas 

erradas politicamente. Fazendo assim um retorno àquela ideia dos meios de comunicação 

de massa investigados por Adorno e Horkheimer (1947) com pouco valor de reflexão sendo 

dominado ideologicamente pelo poder político.  

Segundo Santos (1995) teorizar os meios de comunicações limitando seu enfoque 

apenas às questões como ideologias políticas compromete a real função do receptor, o 

destino final da mensagem. Para escapar dessa regra é necessário, rever os conceitos de 
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Adorno e Horkeimer (1947) sobre “indústria cultural”, que já foi alvo de críticas uma vez 

que se entendia o seu conceito principal como produtor de sujeitos imersos a uma teia 

ideológica massificadora. Tendo em vista que tal conceito fundamentou-se em contexto de 

extrema manipulação dos meios de comunicação, pós Segunda Guerra Mundial. Há, pois 

que se ter cuidado para não supor que os espectadores de televisão, rádio, jornal, dentre 

outros meios, são incapazes de lançar sua crítica, questionar a veracidade daquela 

informação, ou mesmo achar tendencioso tal conteúdo colocado no ar.  

Não coloco o ouvinte em posição menos importante no meu estudo pelo fato de 

analisar o emissor da notícia. Mas, sim encontro brechas na observação que faço do 

emissor que coloca a participação dos ouvintes como fundamental para a manutenção do 

programa.  Ou seja, as narrativas da recepção são construídas e desenhadas, ainda que as 

falas tenham um tempo reduzido com poucos destaques na programação do programa. 

Mesmo assim, é através das audiências que as outras narrativas “do rádio” são postas para 

a análise. É a participação da população que movimenta e mantem as narrativas no 

programa de rádio sempre efervescente.  De um lado estão os ouvintes reivindicando por 

saneamento básico. 

“Queria deixar minha reivindicação com a Cagece (Companhia de água e esgoto 
do Ceará) ultimamente em Antônio Diogo estamos sem água, só sai lama nas 
torneiras, mas, no fim do mês vem sempre a conta para pagar”.  (Ouvinte de 
Redenção) 
“Não tem onde colocar o lixo, por isso, colocamos no chão, não sabemos os dias 
que o caminhão do lixo passa”. (Ouvinte de Acarape) 
“Pedimos para fazer uma limpeza no Canta Galo, pois tá muito sujo e uma 
catinga”. (Ouvinte de Acarape)  
 

Do outro lado trago algumas narrativas que se propagavam semanalmente 

colaborando para a construção de um imaginário de gestão municipal atuante nos diversos 

setores. O setor da saúde se destaca tanto na propaganda de atendidos ou assistidos pelo 

serviço como também na permanência de disponibilizá-lo ao público que os recorre. Então 

utilizasse das ondas do rádio para conquistar os ouvintes através dos feitos da gestão 

municipal Segue alguns recortes de participação da assessoria de comunicação no ar.     

 

Assessoria de comunicação da cidade de Acarape: “médicos de plantão no centro, 
nas localidades, limpeza e capinagem. Na localidade de Caeira, segunda-feira 
volta os trabalhos, no calçamento. Hoje todas as máquinas estão em 
manutenção, para não dar problemas. Volto amanhã com mais informações”. 
Assessoria de comunicação: “Prefeitura atuante como sempre, e segue as ações: 
calçamento das Caeiras, iluminação no Canta Galo, capinagem na Rua do trilho”.  
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Assessoria de comunicação: “principais notícias da secretaria de saúde, amanhã 
mais um mutirão na localidade Garapa II. Equipe médica para tentar zerar a fila 
de pessoas no SUS. Compromisso do prefeito, médicos e enfermeiros de 
plantão”. 
 

A seleção de tais narrativas é um demonstrativo da maneira frequente de 

divulgação das principais necessidades da população quando é feito uma espécie de 

agenda de ações municipais. Ao divulgar o mutirão dos médicos, a limpeza pública, a 

manutenção da iluminação pública, e a construção de calçamentos, sinaliza minimamente 

um conhecimento da realidade e que para tal existe uma proposta de efetuar ações que 

contemple tais demandas. As defino como uma “máquina de propaganda política” 

inspirada em CHAGAS E FERNANDES (2017). Para os autores não devemos desprezar o 

contexto analisado para entender o significado da mensagem, narrativa, discurso dentre 

outras formas de comunicação humana. Segue a explicação:  

 

[...] Por isso a importância de, quando se analisar os objetos relacionados à 
comunicação radiofônica, serem observadas tanto as operações investigadas na 
matéria, como as condições de produção e as condições de interpretação dos 
significados, ou seja, não se desligar do contexto que envolve a transmissão dos 
discursos. (CHAGAS E FERNANDES, 2017, p. 253) 
 

Em outras palavras, não dá para desprezar os fatores que rondam uma 

comunicação, e, tão pouco os atores que fazem parte dela. Os interesses que regem a 

divulgação de tais informes, e o pouco trato em falar sobre determinados temas. Notasse 

então a priorização por construir uma ficção em cima da realidade vivenciada pela 

população.   

A teoria de Barbero (1997) demonstra as relações comunicacionais entre os 

indivíduos em outros espaços de comunicação. É compreendida a partir do que é dito, ou 

seja, a narrativa em si e como ela é estabelecida nos distintos espaços de interação social. 

O receptor pode incidir sobre a notícia após o recebimento da mesma. O recurso de ligar, 

mandar mensagem de texto ou áudio, cartas e etc, pode estar ligado à dimensão de 

“mediação” que Barbero define que existe entre os sujeitos e o meio de comunicação. É 

outro canal de comunicação. Tendo em vista que após a matéria divulgada no mesmo dia 

ou no dia posterior, a audiência recorre ao conteúdo passado para assim criticamente 

colocar sua percepção em cima do fato narrado. 
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Considerações Finais 

O rádio torna-se importante neste cenário por atrair ouvintes de lugares remotos, 

com poucas opções de outros meios de comunicação ou mesmo por escolha particular. 

Para o antropólogo, a audição passa a ser protagonista deste contexto. A atenção centra-se 

no ouvir, tema muito pertinente em estudos antropológicos, em que o pesquisador 

trabalha o seu ouvido para receber as informações por vezes codificadas. Para Cardoso de 

Oliveira (1996) em referência as fases do trabalho do antropólogo em campo o recurso de 

‘ouvir’ é tão importante quanto o ‘olhar’. 

É mister para um/a antropólogo/a analisar esse processo comunicacional tendo em 

vista significados contidos no cerne das relações dentro do espaço físico do programa de 

rádio, por parte daqueles que estão na linha de frente da notícia, o comunicador e seus 

parceiros. A dimensão simbólica contida na comunicação surge explicitamente por meio de 

apadrinhamento ou implicitamente através de favores.  Embora, seja repetidamente 

narrada a ideia de “comunicação imparcial”. A discussão é problemática, já que a 

imparcialidade para a antropologia é percebida como algo difícil em ser seguido na sua 

totalidade.  

 Acompanhando diariamente o programa dentro do estúdio e por vezes nos 

bastidores da rádio, especificamente na recepção. Busquei criar um ambiente de interação 

com os funcionários e com os locutores/ comunicadores. Essa opção de trabalhar com o 

lado do emissor me coloca na camada privilegiada do veículo, embora isso não seja o 

motivo da escolha.  Mas, para averiguar a dinâmica que rege esse meio de comunicação 

ainda tão fortemente acessado principalmente nas cidades do interior.  

Mesmo com o advento de mídias digitais e o acesso cada vez mais possível, os 

moradores de cidades como Redenção e Acarape dentre outras de pequeno e médio poste 

continuam recorrendo a um veículo dito como tradicional para manterem-se informado 

sobre temas de âmbito local e também nacional.   

 Durante o período que estive em campo, a maior concentração de conteúdo foi 

relacionado às atividades promovidas pelas secretárias dos municípios de Redenção e 

Acarape. Secretários e assessores tinham livre participação na construção das notícias. Em 

Redenção o tema recorrente era das ordens de serviços e Acarape o tema dos mutirões da 

saúde, ambos ganhavam destaques semanalmente. Embora as demandas da população 
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não cessassem, e por vezes, contradizia tais informes publicizados cotidianamente pelos 

representantes das gestões municipais.  

As narrativas no microfone eram centrais, muito embora as narrativas sem som 

fossem também importantes na construção desse trabalho. No conforto do meu lar 

registrando de forma constante os conteúdos que iam ao ar não seria suficiente para 

entender o dinamismo por trás das notícias. Um único botão é capaz de mudar uma dada 

realidade dos fatos. Estar no ar e não estar no ar basta apenas um clique. Os papéis se 

invertiam quando os interesses pessoais apareciam.   

As narrativas que identifiquei no decorrer da pesquisa de campo são divididas 

dentro do extrato da sociedade. Homens e mulheres com cargos de chefia em órgãos 

públicos, Assessores de comunicação municipais, políticos municipais, representantes 

sindicais, líderes religiosos, homens e mulheres da sociedade civil, funcionários de 

empresas privadas, e os anunciantes.   

Esse trabalho propiciou ter uma dimensão de como um meio de comunicação de 

massa, organiza, armazena e prioriza dentro de um programa semanal de rádio as 

narrativas que vão ao ar. Em termos de organização, notei que algumas camadas dos 

grupos que recorrem aos microfones do estúdio recebem maior espaço de fala ao vivo, 

além de alguns momentos não estar dentro da programação do dia, mas em decorrência 

do privilégio estabelecido com a direção local, iam sendo encaixados. Já a questão do 

arquivo, não existe uma preocupação em armazenar o conteúdo de forma permanente, é 

como se o veículo não tivesse interesse em possuir um acervo para consulta de 

pesquisadores ou público no geral. Com essa lacuna perde-se a memória da notícia que 

circula na cidade. Restando-lhe apenas um arquivo temporário de duração de um mês, 

para em caso de processo judicial, que a emissora possa vim a sofrer. Em termos de 

priorizar as matérias que mais apareceram no período que estive em campo estava 

relacionado ao cenário político de maneira geral. Sendo que as narrativas que tocavam em 

pontos de âmbito estadual era uma espécie de estratégia para não direcionar o conteúdo 

para políticos locais. Daí dava-se outra direção para o tema reclamado pela audiência. 

Em suma, os meios de comunicação ao longo da história da radiodifusão foram 

pensados, programados e executados para fins específicos. Mas, hoje são notados através 

da participação da audiência. Tema pensado na relação existente entre a notícia narrada e 
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a própria experiência das pessoas cotidianamente com diferentes assuntos abordados pelo 

veículo de comunicação. 
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QUÃO EXPRESSIVO É O PROTAGONISMO DE INDIVÍDUOS AFRICANOS NA PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDOS SOBRE ÁFRICA NA INTERNET? 

 
Renato de Lyra Lemos393 

 
Resumo 
Ciente de que mesmo em plena era da informação, devido a um amplo conjunto de fatores históricos, sociais, 
econômicos e infraestruturais, ainda existe uma lacuna muito grande entre pessoas que tem amplo acesso à 
internet, às tecnologias de informação e comunicação e outros que não as têm, este artigo tem como 
proposta debater acerca da representatividade de indivíduos africanos nos espaços virtuais quanto à 
produção de conteúdos sobre África. 
 
Palavras-chave: África; Internet; Memória; Representatividade. 

 

Introdução 

O processo de expropriação transatlântico feito aos povos africanos e aos seus 

descendentes, espalhados pelo globo através do processo de escravização e contínua 

subjugação mesmo após uma pretensa abolição, fez e continua fazendo com que o sistema 

exploratório que se apoderou de seus bens materiais e culturais, além dos seus corpos e 

almas, não permita a sua devida inserção dentro desse próprio sistema. Ou seja, estas 

pessoas têm uma participação apenas superficial nesse sistema, enquanto mão de obra e 

mercado consumidor, submetidos a um status que os sujeita como inferiores. 

Essa inserção superficial ao longo da história fez com que estes indivíduos 

acessassem serviços e bens culturais inferiores, se comparados aos que eram e continuam 

sendo acessados pelos que ocupam as camadas superiores nesse sistema. Isso se enquadra 

dentro da perspectiva dos bens e serviços digitais oferecidos pelo mercado na 

contemporaneidade. 

Barreiras infraestruturais ao longo de diversos países em desenvolvimento ao redor 

do globo permanecem ainda impossibilitando o acesso em larga escala às tecnologias de 

informação e comunicação (TIC’s), incluindo aí a internet, a um enorme número de 

indivíduos. Questões como altos custos da internet, baixa qualidade da largura da banda, 

acesso a dispositivos digitais, além do conhecimento de habilidades para usos mais 

apropriados dessas ferramentas, junto também a elementos mais amplos socioeconômicos 
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como renda e educação, e questões mais básicas como a qualidade da rede de energia e 

abertura social dos Estados, são quesitos infraestruturais que devem ser levados em conta 

quando analisamos esse cenário. 

O acesso desigual à internet e suas tecnologias resultam numa concepção à qual 

muitos autores vão denominar como “divisão digital” (CASTELLS, 2003; FUCHS e HORAK, 

2008; MOLINARI, 2011; BAGULA et al, 2011; PICK e SARKAR, 2015; DESTA, 2018). Essa ideia 

corresponde à perspectiva da lacuna existente entre os indivíduos que têm acesso amplo 

às tecnologias e aqueles que não as têm (MOLINARI, 2011; SRINUAN e BOHLIN, 2011). Essa 

diferença na acessibilidade, em geral por questões socioeconômicas e infraestruturais, faz 

com que as pessoas que estejam digitalmente excluídas tenham menos possibilidades de 

serem inseridas no mercado de trabalho, estejam menos informadas e tenham menos 

possibilidade de transmitirem as suas ideias e perspectivas em larga escala (MOLINARI, 

2011). 

Obviamente que essa divisão existente entre os chamados países desenvolvidos e 

países em desenvolvimento não se dá apenas na questão do uso de tecnologias e acesso à 

internet, são questões infraestruturais e sociais muito mais amplas que, mais do que um 

fosso, geram uma cratera que vai se ampliando e tornando difícil de transpor. Em plena era 

da chamada “revolução digital”, os indivíduos que não têm o devido acesso e 

conhecimento das tecnologias ficam menos aptos a adequarem-se às novas demandas 

sociais e mercadológicas.  

Nesse quesito, uma grande quantidade de países da Ásia e da África, continentes 

com os maiores contingentes populacionais do mundo, têm baixos índices de acesso às 

TIC’s em comparação com o restante do mundo. Assim, mesmo na era digital, em que 

teoricamente, a informação deveria estar acessível a apenas alguns cliques de distância, os 

indivíduos dessas regiões continuam sem ter meios de acessá-la adequadamente.  

A divisão digital não se dá apenas entre países, mas também dentro das próprias 

regiões de um país ou em suas localidades, fazendo com o que os indivíduos que já são 

historicamente marginalizados da sociedade sejam empurrados ainda mais para a margem. 

Temos de levar em conta também que dentro dos índices globais existem diferenças 

expressivas nas diferentes regiões. No caso do continente africano, por exemplo, países 

como Líbia, Egito, Maurício, Marrocos, Seichelles, Tunisia e África do Sul apresentam 

índices bem altos de utilização das TIC’s em comparação com o restante do continente. 
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Nesse panorama, os países da região Subsaariana apresentam índices mais baixos em 

comparação com os países do Norte do continente e os países costeiros também 

apresentam taxas mais expressivas do que os países mais centrais, “o que reflete uma 

maior urbanização/industrialização histórica da África em suas costas” (PICK e SARKAR, 

2015, p. 291). Dentro dos próprios países também existem diferenças locais, por exemplo, 

que vão apontar as capitais e áreas urbanas como tendo um maior impacto no uso das 

TIC’s do que em comparação com as áreas rurais. 

Entre os países subsaarianos, fora a África do Sul que lidera os rankings, Angola, 

Quênia, Nigéria e Gana são os países com maiores índices de oportunidades de acesso a 

mídias digitais (DESTA, 2018). Realizando pesquisas na internet nos últimos dez anos, tenho 

assistido surgir uma substancial produção musical advinda desses países através do 

Youtube. Músicos jovens executando músicas com amplo uso de aparatos eletrônicos 

ocidentais, espelhados na estética Hip-Hop, alguns com apoio de grandes produções e 

diversos na ideologia do “faça você mesmo”, gravando em estúdios caseiros, com o auxilio 

de computadores e utilizando as ferramentas disponíveis na internet para serem vistos e 

ouvidos. Geralmente são jovens artistas de áreas urbanas, produzindo a partir de grandes 

metrópoles como Lagos, Nairobi, Acra, Luanda e Joanesburgo. Não é necessariamente que 

em outras cidades e países não tenham igualmente jovens realizando produções musicais, 

mas nos contextos ocidentais essas produções se tornam menos acessíveis. Ou seja, seu 

poder de visibilidade é menos expressivo. 

Se os jovens, nascidos dentro da perspectiva da revolução digital (mesmo que esta 

seja mais lenta em alguns países ainda sim é uma realidade), devido a uma série de 

elementos que são reflexos de questões históricas não conseguem ter a visibilidade 

necessária de suas produções artísticas, que dirá então os mais velhos, que têm muito 

menor conhecimento e domínio das TIC’s. Afinal, a divisão digital, além das questões 

econômicas de urbanização/industrialização e índice de desenvolvimento humano também 

compreende questões geracionais, raciais, de gênero, etc.. 

Outra questão é relacionada aos tipos de uso das TIC’s que as pessoas fazem nessas 

localidades. Afinal, o ciberespaço é composto de todos tipos de atividades, mas a baixa 

escolaridade, a falta de informação e o não desenvolvimento de habilidades no manejo 

dessas ferramentas acabam ocasionando formas de uso as quais podem se tornar menos 

vantajosas para esses usuários, como o é o caso do uso excessivo ou quase que restrito de 
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redes sociais em algumas regiões (IBIDEM). Infortunadamente, grande parte dos conteúdos 

sobre África que são disponibilizados na internet hoje ainda não têm tido uma participação 

tão expressiva de indivíduos africanos em suas elaborações, o que muitas vezes tem 

ocasionado na oferta de conteúdos online os quais podemos conceituar minimamente 

como fornecendo informações problemáticas sobre África. 

Assim como diversas perspectivas históricas dos modos como a sociedade moderna 

foi moldada a partir dos sistemas coloniais, impondo uma série de restrições aos grupos 

colonizados e empurrando-os para a margem, o sistema capitalista contemporâneo 

continua exercendo práticas muito similares de exploração e marginalização. A divisão 

digital é um exemplo disso, de como esses grupos historicamente marginalizados 

continuam sendo excluídos de participação social ativa no sistema e também de como a 

economia global cresce à custa da manutenção desse modelo (CASTELLS, 2003). A divisão 

digital, portanto, faz parte de uma lógica de exclusão muito mais abrangente, que inclui 

aspectos estruturantes da sociedade como a economia, política e cultura. Porém, em um 

mundo que tem se estruturado hoje através das TIC’s, a privação ao seu acesso acaba 

gerando uma lacuna muito maior entre os grupos que têm acesso a essas tecnologias e os 

que são de certa forma tecnologicamente excluídos. 

 

Internet e memória 

Em um mundo altamente mediado pelas tecnologias, no qual a manutenção das 

memórias cada vez mais se dá em formatos digitais, sendo a internet hoje o meio através 

do qual é realizado o maior acesso à informação, os que dominam essas tecnologias são os 

responsáveis pela manutenção dessas memórias, e que, assim, têm maiores oportunidades 

de terem as suas narrativas mais amplamente registradas, armazenadas e transmitidas. 

Afinal, a ideologia da internet como um ambiente democrático onde é possível se 

construírem relatos que se oponham às narrativas hegemônicas não funciona à medida em 

que os grupos que poderiam constituir essas narrativas ou efetuarem os acessos a elas 

estão amplamente excluídos da internet.  

A formação das coleções e arquivos, tidos como responsáveis pela salvaguarda dos 

registros históricos, passam por processos curatoriais que envolvem sempre relações de 

autoridade. Visto que, arquivos e coleções têm de ser seletivos, pois não podem acomodar 

todo tipo de documentos e objetos, para que alguns sejam conservados, outros 
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necessariamente têm de ser descartados (MBEMBE, 2002). Esse processo historicamente 

viabilizou a formação de memórias seletivas, que concedem status a determinados 

documentos como passíveis de serem salvaguardados, como registros importantes de 

memórias que não são necessariamente coletivas nem globais. São histórias formadas por 

fragmentos, constituídas por imaginários específicos, projetos de memórias que para se 

legitimarem se beneficiam promovendo mais silenciamentos do que registros.  

E em geral esses silenciamentos tendem sempre para o lado das populações 

marginalizadas que, ou não tem a chance de terem suas histórias registradas, ou quando a 

tem costuma ser através da mediação de indivíduos pertencentes aos grupos privilegiados, 

os quais acabam narrando essas histórias a partir do ponto de vista de seus privilégios. Isso 

reafirma uma incapacidade desses grupos de como lidarem com outras memórias que não 

partam de um ponto de vista hegemônico. 

Em geral, projetos de digitalização de registros documentais contidos em arquivos 

que preveem a disponibilização ao acesso desses materiais muitas vezes não têm levado 

em conta a existência de um fosso digital o qual dificulta, quando não impossibilita, esse 

acesso a determinados grupos e segmentos sociais. Um dos objetivos de tornar repertórios 

culturais do passado acessíveis é de fazer com que essas informações sejam acessadas por 

grupos os quais têm desconhecimento dessas práticas, que possuem informações apenas 

de suas continuidades contemporâneas, quando estas existem, mas acima de tudo, deveria 

ser de tornar disponíveis esses registros àqueles grupos dos quais esses repertórios são 

provenientes, indivíduos aos quais esses documentos podem apresentar um teor mais 

significativo, pois ali estariam contidas as suas próprias histórias (THRAM, 2011). 

Essa questão envolve implicações éticas relativas à acessibilidade, pois geralmente 

ela é realizada por pessoas privilegiadas no acesso à internet, e assim acaba deixando 

muitas vezes de fora os grupos dos quais aqueles registros tiveram origem (IBIDEM). Isso 

acaba levando em conta a situação de como romper essa divisão digital que impossibilita 

os grupos de terem acesso a esses registros digitalizados.  

Não é de se estranhar que a grande maioria dos colecionadores, cujas trajetórias 

tenho acompanhado através da internet nesses últimos anos, tenham origem 

estadunidense e europeia ou então mesmo quando provenientes de outras partes do 

mundo, estejam estabelecidos nesses lugares. São centros de poder onde estão 

concentrados grandes mercados consumidores, grandes indústrias, fontes financiadoras, os 
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quais possuem melhores condições de infraestrutura. Também são os locais a partir de 

onde são geradas a maior parte das conexões de internet, ou seja, a partir dos quais as 

informações são mais produzidas e amplamente acessadas (MOLINARI, 2011). Desse modo, 

fica evidente que as representatividades mais amplamente difundidas através da internet 

partem de pontos de vistas situacionais ocidentais, ou ao menos são mediadas por estes.  

O processo de digitalização de arquivos foi e ainda é visto como a possibilidade de 

democratização do acesso a materiais os quais historicamente eram acessíveis a poucos, 

contidos muitas vezes em porões de edifícios os quais a sua fisicalidade impunha certas 

limitações, entre elas a de restrição do acesso. Se os arquivos tinham como característica a 

preservação de uma memória social coletiva, mas que não podiam ser acessados por essa 

coletividade, os processos de “repatriação digital” de acervos pertencentes a países em 

desenvolvimento passam pela mesma questão, pois muitos dos que poderiam ter interesse 

nesses materiais não possuem modos de acessá-los. Assim, que espécie de 

“democratização” é essa que concede vantagens apenas para os grupos socialmente 

privilegiados? 

O protagonismo ocidental no processo de salvaguarda de bens culturais e materiais 

provenientes do continente africano se pauta em um discurso de pretenso desinteresse 

dos africanos pelas suas próprias histórias (BARGNA, 2014). Esse discurso vem 

reverberando durante diversos contextos históricos, como forma de protagonizar essas 

histórias e de apropriar-se desses patrimônios. Desse modo, os discursos sobre memória 

elencados por esses indivíduos provenientes do ocidente não dão conta nem de longe das 

diversas formas de lidar com a memória praticadas pelos múltiplos povos ao redor do 

globo.  

A noção de memória sobre os povos africanos, constituída a partir do ocidente, foi 

questionada por diversos cientistas africanos ao longo dos anos (ACHEBE, 1978; MUDIMBE, 

2019[1988]; DEPELCHIN, 2005; HOUNTONDJI, 2008; DIAWARA, 2010; FURTADO, 2016). Isso 

se deu muitas vezes devido, entre outros, à utilização de categorias que não se encaixavam 

com as perspectivas dos grupos africanos estudados ou à redução da história desses grupos 

ao contato com os colonizadores europeus (DIAWARA, 2010). Todo esse processo de 

invenção, reducionismo e silenciamento constituídos historicamente pelo ocidente tem 

continuidade através das redes de internet, uma criação ocidental que teve o seu jeito de 



971 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

ser utilizada moldado pelos primeiros grupos que a acessaram e que ainda hoje 

corresponde a esse padrão, tendo o restante das sociedades de se adaptarem a ele. 

Assim, devido ainda aos baixos índices de acesso à internet por indivíduos africanos, 

se levarmos em conta grande parte dos países ocidentais, podemos ter uma pequena 

noção da representatividade de indivíduos de origem africana na internet. Obviamente que 

essa representatividade se estende a diversas esferas da sociedade, especialmente quando 

tratamos da difusão de conhecimento, mas consoante com o que afirmei anteriormente 

sobre o expressivo papel exercido pela internet na disseminação do conhecimento 

contemporaneamente, torna-se visível então a continuidade das políticas ocidentais de 

apagamento das memórias de África e da invisibilização dos sujeitos africanos no 

protagonismo destas.  

É perceptível que existem esforços relevantes de sujeitos africanos na idealização 

de empreitadas que visam minimizar essas lacunas de representatividade. Mas ainda falta 

uma maior conscientização por parte dos indivíduos ocidentais de que eles podem ser 

parceiros, que devem auxiliar para que as memórias africanas sejam contadas e 

respeitadas no ocidente, mas que não são eles os personagens principais dessas histórias, e 

por isso eles não podem de maneira alguma protagonizá-las. 

O descaso que existe com as memórias de África é um descaso do ocidente. De 

indivíduos e grupos que pilharam e expropriaram os seus bens materiais e culturais, 

através da alegação que estes não estavam sendo cuidadosos, para depois exigirem deles 

uma forma de “cuidar” que nunca fez parte de suas culturas, uma forma de cuidar que, no 

caso dos bens materiais, prevê a retirada de circulação destes como uma forma de 

“preservação”, quando muitas vezes o verdadeiro cuidado estava em atribuir uso a esses 

objetos para que eles tivessem um sentido para aqueles grupos. Para exemplificar um 

pouco melhor utilizarei um caso da relação entre memória e salvaguarda a partir de um 

objeto muito específico, o disco de vinil.  

Música: memória, “esquecimento” e salvaguarda  

Li há alguns anos atrás uma declaração de um colecionador, interessado em 

músicas produzidas na África Ocidental entre as décadas de 60 e 70, de que aquelas 

músicas estariam sendo esquecidas, que os “africanos” não tinham mais interesse nelas, e 

que, portanto, se ele não as “salvasse” ninguém mais o faria (LEMOS, 2018). Por mais 

lastimável que seja, declarações desse tipo chegam a ser recorrentes, como já afirmei. 
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Alguns desses registros musicais poderiam ser considerados até de certa forma preteridos, 

mas não do modo como esses sujeitos ocidentais os colocam.  

A indústria fonográfica em diversos países do continente africano teve uma 

estrutura em escalas largamente menores do que em países ocidentais. Havia a ausência 

de estúdios de gravação em diversas regiões, fábricas de instrumentos sonoros e de 

produções de discos, o que dificultou bastante a ampliação do mercado. Fora isso, tenho 

conhecimento da existência de poucas fábricas de equipamentos sonoros como toca-

discos, muitos dos quais tinham de ser importados, somando-se ainda à questão da 

dificuldade ao acesso de peças de reposição como as agulhas, essenciais para as 

reproduções dos discos. A ausência de agulhas junto com o baixo poder aquisitivo de 

grande parte da população em diversas regiões fez com que os discos adquiridos fossem 

tocados muitas vezes com agulhas cada vez mais avariadas pelo tempo, danificando 

também os discos. Esses fatores somados ao aparecimento e ampliação do mercado de 

fitas cassete fez com que os discos de vinil acabassem tornando-se obsoletos.  

Com o surgimento de um grande interesse nesses tipos de sonoridades pelo público 

consumidor ocidental entre as décadas de 1990 e 2000, as tiragens dos discos que já eram 

pequenas e muitos dos quais estavam danificados, foram se tornando cada vez mais raras. 

Além de que, em realidades onde as rendas são muito baixas, a possibilidade de adquirir 

algum dinheiro extra com a venda de objetos que não tinham mais tanto uso podia parecer 

um negócio vantajoso, mesmo com os valores baixos pagos por esses compradores.  

A expansão dos mercados e artistas ocidentais sobre o continente africano junto a 

um desprezo em geral dos mercados consumidores ocidentais por artistas advindos de 

África, fora algumas exceções, também foram fatores que infligiram desprestígio a esses 

músicos e discos. Ou seja, a imposição de padrões ocidentais de consumo foi a grande 

responsável pelos apagamentos dessas memórias musicais. Para assim, então, retornarem 

alguns indivíduos imbuídos em mentalidades formadas por esses processos de 

marginalização afirmando que esses grupos não têm responsabilidade com as suas 

memórias. De modo que estão criticando relações que as suas próprias culturas criaram e 

impuseram.  

Além do interesse financeiro, com o relançamento de discos nos formatos de LP e 

CD no mercado internacional, alguns colecionadores, principalmente os que tinham esse 

tipo de atividade mais como um hobbie, acabaram abrindo blogs na internet com o intuito 
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de funcionarem como diários de registros de suas viagens e das “descobertas” musicais 

que iam realizando, disponibilizando as músicas através de mixtapes, faixas avulsas ou 

mesmo os discos completos digitalizados. Essas músicas eram complementadas em geral 

por fotos e textos sobre os artistas e dos lugares em que os discos foram encontrados, e 

pesquisas sobre contextos históricos em que aqueles discos forma gravados e nos quais 

estavam inseridos. 

Esses blogs serviram para propagar ainda mais essas músicas, especialmente pelo 

motivo de que o mercado fonográfico não estava dando conta de relançar boa parte dessas 

produções. Assim, o público internacional passou a ter acesso mais fácil a essas produções 

através da internet ao mesmo tempo em que os públicos africanos tiveram de passar a 

recorrer cada vez mais à internet para conseguir acessá-los.  

A imensa maioria desses blogs eram escritos por colecionadores ocidentais: 

estadunidenses, franceses, alemães, italianos, gregos, ingleses, etc.. Infelizmente mesmo 

não estabelecendo o mesmo tipo de relação, não podemos deixar de perceber nisso um 

evidente paralelo com os modelos coloniais. Não quero assim afirmar que esses 

colecionadores estão estabelecendo lógicas de exploração colonialistas, mas entendo que 

é a relação estabelecida a partir desse modelo no passado que permite ainda hoje que os 

países africanos e seus cidadãos tenham ainda uma vinculação de subalternidade com seus 

antigos colonizadores. Questão essa que se estende ainda às práticas discursivas sobre a 

memória, a qual mesmo sem esse intuito, para que suas histórias sejam ouvidas fora de 

suas fronteiras, a mediação ocidental ainda se demonstra de certa forma inevitável. 

 

 

 

(Desprot)agonizando o Ocidente 

A ideia a partir daqui não é necessariamente a de fazer uma intervenção 

propositiva, mas sabendo da necessidade de que problematizar questões e fazer refletir 

sobre elas não obrigatoriamente pode levar as pessoas a encontrarem caminhos de como 

resolver isso, pretendo ao menos demonstrar que podemos auxiliar a pensar caminhos e, 

ainda mais, a formar modos de como agirmos sem a pretensão de protagonizar essas 

ações. Ou seja, ações práticas as quais, para atingirem um espectro mais amplo, devem 

começar enquanto ações individuais.  
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Por mais que vários textos sobre África com os quais tenho me deparado em blogs e 

sites nos últimos anos tenham o caráter informativo e muitas vezes até possam ter 

intenções positivas de pessoas que querem divulgar algo que acham importante, a 

ausência das fontes consultadas sobre aquelas informações acaba dando um caráter de 

uma verdade absoluta, uma história inquestionável da qual só existe uma versão. Essa 

característica de autoridade do texto acaba se tornando muito problemática, pois 

frequentemente não induz o leitor a refletir sobre o que está ali escrito, apenas o leva a 

absorver a informação e aceitá-la como verdadeira.  

Evidentemente que nem todos os casos são assim, vários casos utilizam-se de 

narrativas em primeira pessoa, apresentam as fontes dos textos consultados, trazem 

informações sobre os seus interlocutores. Mas são os outros que não apresentam esse tipo 

de informação que me preocupam mais, pois esses provavelmente são textos mais diretos 

e, portanto, com chances maiores de serem consultados e replicados. Assim, uma proposta 

interessante é sempre buscar as narrativas das pessoas as quais estão diretamente ligadas 

às realidades das quais se está falando. Obviamente que o grosso do volume de 

informações aos quais temos acesso diariamente advém da Biblioteca Colonial (MUDIMBE, 

2019), compostas por obras e conceitos construídos por ocidentais sobre África e os 

africanos e que não dão conta das epistemologias desses povos. Porém, existe hoje já 

acessível uma significativa produção de indivíduos africanos disponível na internet a qual, 

porém, ainda não é devidamente consultada.  

Essa invisibilização histórica das narrativas de africanos permanece ainda através da 

internet, todavia, ela pode e deve ser reestruturada. Um dos modos de promover o 

protagonismo dos indivíduos africanos, quando nos envolvemos nos projetos de memória, 

é fazer com que as falas destes tenham o status de autoridade. Além disso, se existem 

sujeitos africanos falando sobre aquele tema, por que impreterivelmente escolher a fala de 

um especialista externo àquela questão? Não quero com isso dizer que outras pessoas não 

possam estudar e falar sobre essas questões, mas por quê as falas delas costumam ter mais 

validade? Obviamente as questões sócio-históricas e infraestruturais ainda são fatores de 

relevo quando ponderamos sobre as relações de construção de conhecimento entre os 

povos ocidentais e grupos subalternizados, mas isso também se deve fortemente a 

questões culturais e ideológicas que podem ser transpostas sem maiores embaraços.  
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Enquanto indivíduos ocidentais conscientizados, temos de nos comprometer 

sempre que possível com o processo de destituir os padrões ocidentais de estruturação do 

conhecimento, como nos casos levantados aqui concernentes à perspectiva da salvaguarda 

das memórias (BEARMAN, 2002), da manutenção de arquivos (THIAM, 2011), dos índices 

de desenvolvimento (DIAWARA, 2010) e até mesmo repensar a questão dos padrões 

acerca dos tipos de uso que devem ser feitos das tecnologias de informação e comunicação 

(DESTA, 2018).  

Como pudemos perceber, a ação ocidental sobre as narrativas africanas ainda é tão 

efetiva, que mesmo ao tentar falar sobre protagonismo de africanos, o sujeito evidente na 

pesquisa ainda acaba se tornando o Ocidente. Reafirmar a validade do conhecimento 

produzido por africanos é uma maneira de restituir o protagonismo que retiramos deles. 

Não que eles precisem ter nossa validação, nós é que precisamos entender que o que eles 

têm a nos oferecer em termos de conhecimento é muito significativo e fundamental para a 

nossa própria reestruturação enquanto sociedade. Assim, para que o protagonismo de 

sujeitos africanos seja mais efetivo, além de promover a possibilidade de que isso ocorra 

através de uma reestruturação social, é preciso que os indivíduos ocidentais se 

comprometam com ações mais efetivas, afinal, forma os ocidentais que ajudaram a 

impedir esse protagonismo, então eles também podem ser responsáveis por auxiliarem a 

torná-lo possível novamente. 
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O LABIRINTO ALGORÍTMICO: NOTAS PARA REFLEXÃO E ENFRENTAMENTO 
 

Breno da Silva Carvalho394  
 
Resumo 
Diante do processo de mediação informacional, este artigo problematiza a curadoria implementada a partir 
de protocolos de informática no que se refere à navegação em plataformas digitais. Com o objetivo de 
apresentar e discutir a emergência e os impactos da cultura algorítmica, aciona-se, metodologicamente, a 
interdisciplinaridade entre os campos da antropologia e da comunicação. Conclusivamente, defende-se maior 
autonomia ao usuário em sua navegação digital, além da apropriação e validação da informação obtida neste 
ambiente. 
 
Palavras-chave: Tecnologias digitais; Algoritmo; Prática; Pesquisa científica. 

 

CONTEXTO 

Meu ingresso no labirinto algorítmico e no universo digital ocorreu a partir de três 

vivências e episódios relacionados, a saber: 

(i) Realização de etnografia com profissionais de comunicação para o 

desenvolvimento de tese (CARVALHO, 2017), abordando inovação e tendência; 

(ii) Atuação profissional em agência de publicidade (2012 a 2019). Em determinada 

oportunidade, fiz ao setor de tecnologia a seguinte consulta: é possível extrair um vídeo de 

um perfil do Instagram? O pedido foi executado facilmente por jovem da área que 

dominava a programação da rede social; 

(iii) Ingresso em cadeira de cultura digital da área de comunicação na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Compete a Jean-Claude Bernardet (2019), em artigo sobre sua relação com o 

sistema médico-hospitalar, lançar a questão cadente para minha reflexão ao descrever 

sobre sua decisão em interromper o tratamento de saúde: 

 

Tempos atrás, e bem antes da volta desse câncer de próstata
395

, postei no 
Facebook um texto curto intitulado “Longevidade e capitalismo”. A longevidade é 
uma necessidade industrial. Laboratórios farmacêuticos, fabricantes de máquinas 
de ponta para diagnósticos por imagem, dentre outras finalidades, e hospitais 
precisam da nossa “bio” – o que não quer dizer “nossa vida” – para lucrar, sendo 
que a manutenção da bio depende da qualidade de vida. Uma forma de 

                                                      
394

 Professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
395

 Seu primeiro diagnóstico de câncer de próstata ocorreu em 2016. Nos anos 90, o autor tornou público que 
estava com Aids, editando livro sobre o assunto – ver Bernardet 
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resistência a essa ela do capitalismo consistiria em privá-la da nossa bio, isto é, da 
sua fonte de riqueza. 

 

O alerta do autor sobre a mercantilização do “bio” para o campo médico fez-me 

refletir sobre o valor do “social” de cada indivíduo para organizações como Google, 

Facebook, Amazon, Neflix e Spotify entre outras empresas de tecnologia no que chamo de 

“espaço” digital. Cabe justificar o conceito de “espaço”.  

Mais abrangente e não restrita ao escopo tecnológico, a acepção de Massey (2008) 

compreende-o como um ambiente fluido, dinâmico, proveniente da interação de humanos, 

não humanos e da materialidade. Em diálogo com as plataformas digitais, o espaço é 

concebido superando a dimensão interativa. Sua amplitude reside na capacidade de voltar-

se para as ações realizadas pelos indivíduos – de forma física ou virtual – e abrir-se para a 

possibilidade de existir multiplicidade – seja pela diferença ou pela heterogeneidade, como 

afirma a autora: 

Penso que o que é necessário é arrancar o “espaço” daquela constelação de 
conceitos em que ele tem sido, tão indiscutivelmente, tão frequentemente, 
envolvido (estase, fechamento, representação) e estabelecê-lo dentro de outro 
conjunto de ideias (heterogeneidade, relacionalidade, coetaneidade... caráter 
vivido, sem dúvida) onde seja liberada uma paisagem política mais desafiadora 
(MASSEY, 2008, p. 34). 

 

Ao propor uma interpretação mais ampla e permissiva, a autora reconhece o 

desafio que se delineia, e advoga uma percepção sobre a diversidade. Com isso, o espaço 

reveste-se de dinamicidade e se constitui enquanto processo. 

Ciente deste contexto e destas características, o presente artigo elege como objeto 

de estudo o crescente processo de mediação informacional, praticado pelas referidas 

instituições no espaço online, a fim de problematizar a curadoria implementada a partir de 

protocolos de informática no que se refere à navegação em plataformas digitais. 

A análise objetiva apresentar a emergência e os impactos de uma cultura 

algorítmica capaz de monitorar, categorizar e selecionar a apresentação de conteúdos ao 

público neste ambiente, além de produzir tensão sobre questões relativas ao uso da 

informação obtida neste espaço, decorrente, por exemplo, de redes de interação social na 

produção de conhecimento científico, como ocorre – por exemplo – com o Google (através 

do PageRank) e do Facebook (via EdgeRank) na disponibilição de conteúdo ao usuário. 
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ORGANIZANDO CONCEITOS (E MÉTODO) PARA REFLEXÃO 

 

Algoritmo e cultura algorítmica 

Segundo Elizabeth Saad Corrêa e Daniela Bertocchi (2012, p. 7), um algoritmo é “um 

código de programação, executado numa dada periocidade e com um esforço definido”. 

Para Bruno de Pierro (2018, p. 19), “é uma sequência lógica de passos para resolver um 

problema, que é escrita em linguagem de programação de computador”. Segundo ele, é 

preciso: 

(i) Definir o objetivo do algorimo; 

(ii) Estabelecer a sequência de passos para resolução do problema; 

(iii) Converter a solução através de uma linguagem de programação, “traduzido em 

linhas de código, com comandos necessários para a sua execução. Há algoritmos com 

milhões e ou até bilhões de linhas de código” (PIERRO, 2018, p. 19). 

Nos últimos 30 anos (ou mais), segundo Ted Striphas (2015), os seres humanos 

delegaram o trabalho da cultura – seleção, classificação e hierarquização de pessoas, 

lugares, objetos e ideia – cada vez mais para processos computacionais. Essa mudança 

altera significativamente como o cultura da categoria há muito é praticada, experimentada 

e compreendida, dando origem a o que, seguindo Alexander Galloway, estou chamando de 

"cultura algorítmica". 

Observar a formação desta cultura e conceder esta construção a processos 

computacionais e protocolos de informática é limitador e restritivo ao próprio processo de 

individuação – mesmo reconhecendo que o mesmo não se dá fora de normas e padrões 

por mais que a liberdade individual possa ser valorizada, como sugere Velho (2008) a partir 

de Schutz (1979). 

A proposta analítica do autor torna-se enriquecedora pela forma como apresenta 

conceitos caros ao sujeito contemporâneo da sociedade moderna ocidental. Segundo ele, o 

processo de individualização atende a limites previamente definidos e articulados com a 

conjuntura e contexto social em que o sujeito se encontra, inicialmente, inserido. Neste 
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cenário, o indivíduo confrontar-se-á com alternativas, margens de escolha e manobras 

viáveis para o desempenho de suas atividades. Assim, quando é realizada alguma ação com 

“objetivo predeterminado” ter-se-á um “projeto” (VELHO, 2008, p. 26-27). Para o 

antropólogo, este é o ponto de partida para a compreensão que os indivíduos podem 

exercer escolhas. 

É nesse contexto que o ator social vivencia experiências variadas que concorrem na 

configuração de uma realidade heterogênea e ambígua cuja interpretação e 

enfrentamento se dará a partir do papel social que assume, do seu estilo de vida e do 

estabelecimento de um sistema de relevância. Resta-nos refletir como a cultura algorítmica 

insere-se nesse processo de construção social individualizado. 

 

Questão de método 

Metodologicamente, recorro a Strathern (1999, p. 168) quando aborda a estratégia 

de escrita diante de conteúdos : “Para que as narrativas e descrições possam funcionar, 

deve haver coisas que permaneçam não explicadas. Deve haver uma espécie de depósito, 

como uma cova no chão, onde você põe certas coisas que não estão em foco, quando você 

escreve”. 

Aqui reside a proposta interdisciplinar e de experimentação do artigo: como realizar 

uma etnografia, já que há um limite linguístico – o limite de uma linguagem de 

programação? Nas palavras de Strathern (1999, p. 174): 

 

Sinto-me atraída pelo tema dos direitos de propriedade intelectual porque ele 
está levando o pensamento euro-americano até áreas bastante refratárias às 
linguagens disponíveis. Os teóricos dos direitos de propriedade intelectual estão 
no limite de suas possibilidades conceituais. Estamos aqui no limite de uma certa 
linguagem.  
 

Apesar dos distintos escopos de trabalho – Strathern focalizando a propriedade 

intelectual; o presente artigo, a âmbito digital –, comumente a antropologia confronta-se 

com a inexistência de uma linguagem pronta que dê suporte aos desafios etnográficos e 

epistemológicos que o campo programático e a cultura algorítmica incitam. Diante de 

novas mídias, novas linguagens – e a imprescindibilidade de articulá-las com fluência. 

 

NOVAS MÍDIAS, NOVAS LINGUAGENS 
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De acordo com Manovich (2006), as novas mídias possuem camadas constitutivas 

de sentido cultural e computacional, além de manifestarem certos princípios, como o de 

uma (i) representação numérica manipulável por algoritmos e programável; (ii) 

modularidade, que lhe confere estrutura fractal; (iii) automação, capaz de levar à 

automação de operações ao combinar a codificação numérica com a estrutura modular; 

(iv) variabilidade, decorrente da própria modularidade e automação; (v) transcodificação, 

constituindo-se como um sistema de processamento e arquivamento. 

Estas características permitem uma dinâmica particular e individualizada da 

apresentação de conteúdos ao usuário de sites de relacionamento e plataformas digitais. A 

ação de navegar desse ator social esbarra-se em ações de outros atores e na disposição de 

informações a partir de uma curadoria informatizada, implementada a partir de protocolos 

de informática. A prática online parece livre, mas ocorre vigiada e condicionada, seja por 

organizações ou por outros cidadãos que dominam esta “linguagem” computacional – os 

“códigos de programação”. 

Já há um vasto debate teórico sobre esta disponibilização de dados e sobre os 

limites de “vigilância” da mediação informacional a partir da experiência performativa do 

indivíduo no espaço digital, como propõe Finn (2017) e Bezerra (2017), além de Bruno 

(2013) e Morozov (2018) – estes dois últimos, por sua vez, privilegiando desdobramentos 

políticos a partir dos efeitos da visibilidade e da vigilância. Por sua vez, para Éric Sadin 

(2015, p. 25): 

O Big Data não chama um estado de coisas, mas um tipo de "fissão nuclear" em 
constante expansão e disseminação em todos os lugares, que se origina no 
movimento histórico de digitalização progressiva do mundo, que 
compreendemos hoje e com força que estabelece um novo tipo de 
inteligibilidade da realidade constituída através do prisma dos dados. 
 

Segundo Arthur Coelho Bezerra (2017, p. 79), vivencia-se um “novo regime de 

informação: como efeito imediato, [...] a constante vigilância de todos os nossos passos 

virtuais (seja para fins econômicos ou políticos) e a personalização da experiência da 

navegação”. 

Diante do reconhecimento destes entraves, torna-se oportuno resgatar Velho 

(2008) à medida que o autor concebe um sujeito capaz de formular um plano de vida e 

tecer estratégias em etapas, de acordo com sua história pessoal, para a realização do seu 
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feito, longe de qualquer fixidez, já que ele próprio pode reconfigurar ou renegociar suas 

ações à luz de eventuais acontecimentos. 

A armadilha algorítmica monta-se ao se reconhecer que o “projeto” do indivíduo – 

ou seja, o que ele quer e o que ele pretende – pode ser contaminado ou dissolvido diante 

da influência, mediação e interferência de protocolos de informática. Basta resgatar o que 

Morozov (2018, p. 11) sentencia:  

 

O modelo de negócios da Big Tech funciona de tal maneira que deixa de ser 
relevante se as mensagens disseminadas são verdadeiras ou falsas. Tudo o que 
importa é se elas viralizam [...], uma vez que é pela análise de nossos cliques e 
curtidas, depurados em retratos sintéticos de nossa personalidade, que essas 
empresas produzem seus enormes lucros. Verdade é o que gera mais 
visualizações. Sob a ótica das plataformas digitais, as fake news são apenas as 
notícias mais lucrativas. 

 

TRAÇANDO AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO 

A estratégia de enfrentamento proposta baseia-se, inicialmente, nas reflexões de 

Roy Wagner (2010) em “A invenção da cultura” e na análise de Goldman (2016) sobre a 

obra, articuladas as considerações de Sherry Ortner (2011) e Marshall Sahlins (1997, 2004) 

sobre a prática. 

Segundo Wagner (2010), a “cultura interpretativa” constrói um sentido para a vida 

diária e abarca atividades como o jornalismo, o entretenimento, o show business e a 

propaganda – incluiria eu, nesse conjunto, o próprio aparato digital. 

Para autor, o discurso criado pela propaganda oferece uma representação para 

reconhecimento, por parte dos consumidores, do que seria sua vida com a utilização do 

produto. Ela opera, portanto, como um efeito mágico: as características e benefícios das 

ações projetadas com o uso do bem ou do serviço incorporam-se em nossas vidas, 

estendendo-se a todos nós. O lucro do produtor decorre do incremento de significados 

criados pela propaganda.  

É justamente este processo de reconstrução do discurso publicitário que Wagner 

(2010) problematiza. Em sua abordagem, a propaganda contrainventa uma apatia do 

mundo tradicional ao notificar a existência do “velho” como forma de instituição do 

“novo”. A sentença do autor é decisiva: neste processo, a cultura revitaliza-se e endossa 

seu poder de compromisso e de manutenção. 
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A cultura surge então como dispositivo manejado de distintas formas: (i) como 

recurso pertencente a todos; (ii) como algo pertencente a nós e atribuída aos demais; (iii) 

como algo que ninguém possui; e, finalmente, (iv) como aquilo que todos possuem, pois 

fora criado em “situações relacionais específicas” (GOLDMAN, 2016, p. 171). 

De forma homóloga, o espaço digital surge como um “novo” meio de comunicação 

com especificidades ímpares na forma de alcance e relacionamento com o sujeito. Neste 

sentido, é responsável pela instauração de uma “cultura algorítmica”, como caracteriza 

Goldman (2016), embora não tenha seu (re)conhecimento partilhado por todos – nem seja 

a intenção do autor relacionar sua acepção ao universo digital. 

Além da possível associação com a proposta goldmaniana, convém lembrar sobre a 

existência de um limite linguístico – como já apontei, além de um “potencial de 

inventividade” latente a partir da “cultura inventante”. Invenção esta que deriva de uma 

prática, como analisa Ortner (2011) o exercício da ação humana. 

A autora explana sobre a teoria da prática questionando-se sobre a capacidade dos 

atores desempenharem ações que dispensem pressuposições culturais. Neste caso, as 

práticas divergentes e não normativas ou consistiriam em variações de temas culturais 

básicos, ou atestariam formas alternativas de ser social. Mas como explicar a emergência 

da mudança?  

Duas alternativas são propostas pela autora: a primeira delas, baseada no marxismo 

clássico, tornando a mudança resultante da luta de classes; a segunda, ancorada em 

Marshall Sahlins (1997, 2004), tomando a mudança de significado a partir das relações 

existentes. Nesta formulação, a mudança pode derivar de tentativas frustradas do uso de 

interpretações e práticas tradicionais, conciliando mecanismos de reprodução e 

transformação. 

Para Sahlins, como a práxis se dá no tempo histórico, a experiência social humana é 

estabelecida por meio de duas proposições: (i) a arbitrariedade e historicidade nas diversas 

formas de ordenação de homens e objetos de sua existência; e (ii) a capacidade de 

reavaliações práticas de significados culturais frente ao uso de conceitos convencionais em 

contextos empíricos. Estas duas premissas norteiam sua constituição da “fenomenologia da 

vida simbólica”. 

Ao situar Marshall Sahlins como antropólogo da prática, Ortner (2011) defende uma 

pressuposição, por parte desta corrente, entre sociedade e história. É isso que resulta na 
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formação de um sistema integrado, sem subdivisões entre base e superestrutura ou 

sociedade e cultura, por exemplo. Nesse contexto, a ação humana repousa em jornadas ou 

programas de longo alcance, cujas estratégias alinham-se a planos mais amplos, 

formulados à luz da ordem cultural ou dos próprios interesses dos sujeitos. 

São estes “interesses” – ou a uma “ação humana” apta a construir e apostar em 

projetos pessoais, como propõe Velho (2008) – que permite ao sujeito reconhecer e 

assumir uma prática de enfrentamento original, inclusive sobre sua presença no / e 

relacionamento com o espaço digital: há um repertório imaginativo para ser 

contrainventado –  repertório este construído na medida em que as devidas significações 

sobre a cultura algorítmica ingressam na vida cotidiana dos indivíduos e são utilizados 

como mecanismos de diferenciação, aproximação e compartilhamento. Neste sentido, a 

contrainventividade nos dá munição para incorporar tensões do ambiente digital a partir 

da compreensão e domínio dos próprios protocolos de informática. 

Se Bernardet (2019, p. 46) conclui em seu artigo que sua recusa ao tratamento 

justificava-se ainda pelos profissionais que, apesar de uma “amabilidade formal”, eram 

“médicos do seu câncer”, realizando uma medicina protocolar, compete à antropologia 

não apenas desenvolver “etnografias do digital”, mas sim ultrapassar e imergir nessa 

proposta construtiva e analítica, habilitando-se a reconhecer e decodificar a “linguagem de 

programação”. 

Tal gesto nos habilita a contrainventar e a subverter as tensões existentes, já 

reconhecidas e constituintes do espaço digital, com todas as informações, especificidades, 

heterogeneidades e cargas imaginativas que ora nos escapam e ora nos encantam neste 

labirinto algorítmico. 
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CORPOS NEGROS EM MOVIMENTO PRODUZINDO LINGUAGEM DE RESISTÊNCIA:  
OBSERVANDO A CIA. RUBENS BARBOT TEATRO DE DANÇA 

 
Thalita Ferreira Arante de Almeida396 

 
Resumo 
O presente artigo busca investigar a produção de linguagem de resistência através das danças negras no 
contexto brasileiro. Essa proposta se dará por meio de revisão de textos de autores e autoras que elaboraram 
trabalhos sobre as construções e reconstruções das relações raciais no Brasil, e de textos sobre a experiência 
colonial e de resistência, em meio à análise dos trabalhos da Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança. 
 
Palavras-chave: Cia; Rubens Barbot; Dança negra; Antirracismo. 

 
Abstract 
This article seeks to investigate the production of resistance language through black dances in the Brazilian 
context. This proposal will be made through the review of texts by authors who elaborated works on the 
construction and reconstruction of race relations in Brazil, and texts on the colonial and resistance 
experience, amid the analysis of the works of Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança. 
 
Keywords: Cia; Rubens Barbot; Black dance; Anti-racism. 

 

Introdução 

Abriremos as discussões do artigo apontando que o mesmo é permeado pela 

exposição que Neusa Souza faz na introdução de “Tornar-se negro ou as vicissitudes da 

identidade do negro brasileiro em ascensão social” (1990), que relaciona a posse de 

autonomia com a posse de um discurso sobre si, e que observa a reconstrução de discursos 

sobre a população negra brasileira como essencial para seu processo de libertação. 

Passaremos, então, para o tema central do trabalho: a Cia. Rubens Barbot Teatro de 

Dança, como um importante exemplo de produção de significados através do corpo negro 

em performance, e o papel das danças negras na produção de uma cosmovisão 

antirracista. Serão expostas algumas características da companhia através de texto da 

pesquisadora e antiga bailarina da companhia, Claudia Ramalho (2012), de textos sobre a 

companhia disponíveis em seus blogs e em sites de notícias, de relatos presentes em 

documentários e entrevistas, além de memórias pessoais de observação de suas 

performances e de intercâmbios artísticos dos quais participei com a companhia. 

Ao longo da exposição das produções da companhia, serão levantadas questões 

abordadas por Mbembe (2018) acerca do entendimento do corpo como o principal 
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marcador da diferença para pessoas negras. Com Tavares (2012) iremos refletir sobre o 

saber corporal negro como uma das principais fontes de conhecimento de 

afrodescendentes, e sobre o caráter de arquivo e arma do corpo negro africano e em 

diáspora. 

Com apoio de Hooks (2019), iremos abordar questões relacionadas ao predomínio 

do regime visual na atualidade, e à potência de trabalhos culturais para a transformação 

desse regime. Já com Fanon (2008), veremos algumas características da relação entre 

linguagem e o sistema colonial, dentro da construção da subjetividade dos sujeitos 

colonizados. E através de reflexões trazidas por Nascimento (2019), vemos as ações 

“quilombistas” como práticas de libertação através do campo artístico-cultural brasileiro. 

 

Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança: uma linguagem de resistência 

“Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. 

Discurso que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento 

concreto da realidade” (SOUZA, 1990, p. 17) 

Com este parágrafo, Neusa Santos Souza inicia a introdução de seu livro “Tornar-se 

negro, ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social”, com 

primeira publicação de 1983, e também com este parágrafo, inicio as reflexões que aqui se 

seguirão. 

O motivo de iniciar o presente artigo com tal citação é estabelecer o teor do 

presente texto, e demonstrar o que se coloca em jogo com as análises que serão feitas ao 

longo deste trabalho. O que Souza está nos dizendo é que a busca pela autonomia, pela 

liberdade de ser, perpassa a posse de uma narrativa sobre si pautada na realidade. E por 

que a autora nos diz isso logo no início do seu livro? 

Neusa Santos Souza foi uma psicanalista negra, militante, que, no livro citado, fez 

um estudo de caso de pessoas negras que estiveram num processo de ascensão social, com 

intuito de investigar a construção da emocionalidade dessas pessoas. Seu objetivo foi 

analisar a experiência de ser negro num meio majoritariamente branco. E, uma das 

constatações da autora, foi a observação da internalização, por parte das pessoas negras, 

do que ela chama de “mito negro”. 
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O mito, como nos diz Souza, é um discurso (verbal ou não-verbal) que tem o 

objetivo de produzir o ilusório, negando o real e transformando este discurso em natural. E 

este discurso pode ser um instrumento ideológico que eclipsa uma ordem dominante.  

Assim, o mito negro se constitui como uma produção de discurso irreal sobre a 

natureza da população negra, enquanto mascara sua característica de dispositivo 

discursivo utilizado na manutenção da estratificação racial no Brasil. (SOUZA, 1990) 

E quais seriam os discursos produzidos por esse mito? Como demonstra a autora 

através das falas de seus entrevistados e suas entrevistadas, o mito negro relaciona as 

pessoas negras com o que é feio, sujo, irracional, ruim, exótico, dentre outras figuras 

representativas inferiorizantes. A autora entrevista pessoas negras, portanto, ela observa 

uma internalização de um discurso negativo sobre seu próprio grupo de origem racial por 

parte dessas pessoas.  

Alguns exemplos da visualização do mito negro internalizado pelas pessoas 

entrevistadas podem ser vistos nas seguintes falas coletadas por Souza: 

 

“Eu generalizo isso pra todos os negros: os que chegaram às classes altas e os que 
não chegaram. Os que chegaram às classes altas, com os brancos são racionais; 
com os negros soltam tudo, ficam emocionais. É o primitivismo. (Carmem)” *...+ 
“Eu me assumia como negro: ir aos lugares e saber que eu era diferente dos 
outros. Eu era negro, mas diferente: sabia segurar um garfo, não era um macaco, 
sabia tocar piano... muita coisa tenho assimilado do branco: comer de garfo e 
faca, ser simpático...” (Pedro). *...+ 
“Minha avó, ela diz que quer casar de novo: ‘Casar com um francês para clarear a 
família’. Quando a gente (as netas) está namorando, ela pergunta se é preto ou 
branco. Diz que tem que clarear a família. O clarear não é só questão de pele, 
porque o negro é símbolo de miséria, de fome. De repente, clarear é também a 
ascensão econômica e social. Se for um cara negro que tenha condição 
econômica e social boa, tudo bem. Tem um lance de cor, mas no sentido que a 
cor (preta) lembra miséria.” (Carmem) *...+ 
“Eu me achava muito feia. Quando eu tinha seis, sete anos eu queria ser freira. Eu 
pensava assim: gente feia casa com gente feia. Eu sou feia, não quero casar com 
gente feia. Vou ser freira... eu era muito invejosa: invejava o físico das pessoas – 
achava que as pessoas eram muito mais bonitas do que eu.” (Luísa) (SOUZA, 
1990, p. 27-29) 
 

Com apenas este pequeno apanhado dos muitos relatos coletados pela autora, já 

podemos visualizar as figuras representativas do mito negro presente nas falas das pessoas 

entrevistadas.  

Vale ressaltar, também, que a autora utilizou o método de história-de-vida para 

organizar seu material de entrevista. Ela não fazia pergunta aos entrevistados (o fazia só 
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quando precisava elucidar algo que não havia sido compreendido), somente dizia, em 

linhas gerais, do que se tratava sua pesquisa, dizia que estava estudando a vida emocional 

das pessoas negras que ascendiam socialmente no Brasil, e pedia que a pessoa contasse 

sua história livremente. (Ibid., 1990) 

Assim, podemos compreender melhor um dos móvitos que a levou a iniciar seu 

texto relacionando autonomia com a posse de uma narrativa sobre si pautada na realidade. 

Pois, com isso, a autora nos mostra a importância de uma reconstrução da narrativa 

vigente no Brasil sobre a população negra e sobre as culturas e valores relacionados à essa 

população. 

Como pode ser percebido com a análise de Souza, há uma visualização, na realidade 

brasileira, de uma superioridade de valores e culturas tidos como brancos em detrimento a 

uma inferiorização de valores e culturas tidos como negros. Se configura um cenário de 

superiorização de um lado que sustenta a inferiorização do outro, ao invés de entender 

ambas as culturas como importantes e admiráveis. 

Na conclusão de seu livro, Souza aponta a urgência da construção de uma 

identidade negra, já que, segundo a autora, no Brasil, a pessoa negra não possui uma 

identidade positiva sobre si que possa negar ou afirmar, fazendo com que essa pessoa 

adote uma identidade que é uma caricatura da identidade branca. 

Ela enxerga essa construção de identidade como uma tarefa política, 

transformadora da história individual e coletiva da pessoa negra no Brasil, através de uma 

mudança gradativa no campo discursivo, social e psicológico. 

Com esta breve exposição da obra de Neusa Santos Souza, pontuo que o presente 

artigo se constitui observando o campo da produção e reprodução de discurso, tendo em 

mente a potência deste campo na produção de emancipação social. 

Assim, caminho para introduzir a questão central do trabalho: a dança. O que seria 

a dança, se não uma forma de comunicar através de gestos, movimentações e sensações? 

É evidente que a dança pode ser e representar uma infinidade de questões, mas, o que 

trago aqui é a possibilidade da construção de narrativas através da dança, e digo isso 

enquanto uma pessoa que está inserida neste meio artístico. 

Procurarei abordar, então, a dança dentro do campo da linguagem e produção de 

discurso antirracista. Isso será feito analisando, especialmente, as danças negras 
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contemporâneas397 na produção da obra da Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança e suas 

linguagens corporais. 

A Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança, dirigida pelo bailarino e coreógrafo brasileiro 

Rubens Barbot, pelo diretor artístico argentino Gatto Larsen, e que conta, atualmente, com 

direção coreográfica de Luiz Monteiro, inicia seus trabalhos em 1990, na Cidade do Rio de 

Janeiro, e continua se apresentando até hoje, contendo uma imensa gama de 

performances nessas quase três décadas de atuação ininterrupta. Esta é uma companhia 

que não limita suas produções aos espaços do palco, possuindo trabalhos em diferentes 

linguagens, como performances na rua, exposições visuais, oficinas, documentários, 

intercâmbios com outras companhias e artistas e um blog revista, conseguindo conversar 

através de linguagens plurais e mantendo conexões com diversos públicos. 

A escolha da análise desta companhia de dança se dá pela notoriedade de seus 

trabalhos, sendo esta uma companhia que é considerada uma das mais importantes na 

cena de danças negras no Brasil, tendo conquistado palcos e prêmios nacionais e 

internacionais398. E também pelo caráter inovador de seus trabalhos, já que a companhia é 

apontada, por Claudia Ramalho (2012), como o primeiro grupo de dança contemporânea 

afro-brasileira do país. Além disso, mesmo com a notoriedade da companhia, ainda 

existem escassos trabalhos acadêmicos sobre ela. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                                      
397

 Utilizo o termo dança negra contemporânea tendo como base a concepção do termo a partir do texto de 
Renata de Lima Silva (Dança afro: popular ou moderna?, 2010), termo este que a autora utiliza para 
diferenciar danças afro-brasileiras performáticas, com lógica de espetáculo e com influências de danças 
moderna e contemporâneas, de danças populares, voltadas para celebrações e rituais. 
398

 Fonte: http://ciarubensbarbotteatrodedanca.blogspot.com/, acesso em 8 de agosto de 2019.   
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Figura 12 - Rubens Barbot 

Fonte: blog Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança
399 

 

Falar da Cia. Rubens Barbot é falar exatamente do tipo de produção de linguagem 

que nos diz Neusa Santos Souza (1983/1990), no texto há pouco citado, e também que nos 

diz Frantz Fanon (1952/2008), Abdias Nascimento (1978/2017) (1980/2019), Lélia Gonzalez 

(1988b), Guerreiro Ramos (1957/1995) e tantos outros autores e autoras negras que nos 

apontaram que a libertação da população negra perpassa a produção de discursos 

subversivos, e que expressões culturais possuem um grande potencial dentro desse 

trabalho. Isso porque as composições da Cia. Rubens Barbot são feitas, sempre, pensando 

a arte como uma forma de impactar. E estando a arte imersa num ambiente de 

desigualdades persistentes, este impacto deve ser revolucionário. 

Rubens Barbot, ao falar sobre sua formação em dança, conta que dançava desde 

criança, com seu pai o ensinando “danças de roça”, como rancheira, polca e baião, no Rio 

grande do Sul, onde nasceu, e diz que foi na Argentina que ele estudou dança, durante seis 

anos. Segundo o bailarino, possuindo mais habilidade para dança contemporânea do que 

para a dança clássica, ele foi desenvolvendo uma linguagem própria dentro do estilo de 

dança contemporânea, adaptada à suas condições físicas e às suas emoções. (CULTNE DOC 

- Cia Rubens Barbot Teatro de Dança, 2007) 

                                                      
399

 Disponível em < http://ciarubensbarbotteatrodedanca.blogspot.com/ > acesso em 10 de agosto de 2019. 



995 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Suas influências de vivência, do estudo de danças contemporâneas e de expressões 

culturais e cotidianas formam seu manancial de movimentações, de forma que sua 

pesquisa gestual e coreográfica é contínua. Observa-se, nas composições da companhia, a 

influência da forma de expressão de dança contemporânea com uma linguagem de dança-

teatro, que tomou espaços na dança, principalmente, a partir de trabalhos da bailarina e 

coreógrafa Pina Bausch. Segundo Newton Pinto da Silva (2017), após apresentações da 

companhia da bailarina em Porto Alegre, em 1980, foi possível observar a influência de 

suas composições sobre alguns trabalhos de grupos de dança contemporânea da cidade, 

como a Cia. Rubens Barbot. 

Promovendo uma pesquisa de movimentos cotidianos, Barbot, um gaúcho que veio 

para o Rio de Janeiro montar sua companhia, buscou continuar sua pesquisa que 

observava “corpos de negros, jeitos de negros” nesta nova cidade. Para tal pesquisa, ele 

percorreu escolas de samba, terreiros e expressões de movimentos da rua, fazendo seu 

trabalho crescer e observar diferentes realidades. Assim, ele foi desenvolvendo um 

trabalho que busca incomodar a plateia, procurando chegar no público impactando-o. 

(Idança.Doc com Rubens Barbot, 2011) 

Um exemplo da implementação dessa pesquisa de movimentações pode ser 

observado em um dos espetáculos da companhia que excursionou para a Alemanha, 

intitulado “Em plano meio dia”, de 1997. Como nos conta Barbot, a temática do espetáculo 

era sobre adolescentes em situação de rua, e o mesmo é iniciado com um assalto na 

plateia, que teve inspiração num assalto testemunhado por Barbot no bairro da Lapa, no 

Rio de Janeiro. (Ibid., 2011) 

Importante ressaltar como era inovadora a aparição de uma temática como a do 

espetáculo supracitado nos palcos de dança contemporânea do Rio de Janeiro, uma 

temática dura, crítica e em que a realidade nacional, especialmente de espaços periféricos 

e suburbanos, é colocada em cena. (CIA. RUBENS BARBOT) 

A companhia que, como já foi dito, foi o primeiro grupo de dança contemporânea 

afro-brasileira do país, nos trouxe a inovação de colocar nos palcos bailarinos e bailarinas 

negras, performando danças contemporâneas e movimentos com inspiração em 

manifestações negras. O diferencial, naquele momento, era que as obras da companhia 

conversavam com as expressões culturais afro-brasileiras, mas não se limitam a levar ao 

palco uma dança afro-brasileira de estética pautada somente na dança dos orixás e nas 
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danças populares brasileiras, mais do que isso, elas possuíam e possuem uma forte 

influência da dança contemporânea e de criações artísticas experimentais de pesquisa 

próprias da companhia. 

Como nos diz a jornalista Sandra Almada, no documentário Desorganizadores de 

Fichário (2007), sobre a primeira criação de Barbot com a qual ela teve contato: 

 

As imagens daquele espetáculo me impressionaram profundamente. Nós, 
raramente víamos, até então, corpos negros se expressando para além de uma 
perspectiva folclorista, reducionista, né. Então aquilo pra mim foi de um 
ineditismo, né, gerou uma avassaladora paixão. Não é um exagero, é na verdade 
a expressão que melhor exprime o que eu senti na hora, eu fiquei impactada com 
aquilo. (Desorganizadores de Fichário, 2007) 

 

O espetáculo ao qual a jornalista se refere é “Só um homem só”, que estreou em 

1987, em Porto Alegre, e que fazia uma conversa sobre a solidão. Este foi um espetáculo 

criado ainda antes do surgimento da companhia e antes da vinda de Barbot e Larsen para o 

Rio de Janeiro. Este e o espetáculo “FEM” (que em senegalês significa mentira, e que levou 

este nome por ser apresentado ao público em 1988, no centenário da abolição do regime 

escravista no Brasil) tiveram diversas críticas positivas, e formaram a porta de entrada para 

as criações de Rubens e Larsen nos palcos brasileiros, sendo obras que trouxeram uma 

expressiva visibilidade para o trabalho dos diretores. (Desorganizadores de Fichário, 2007) 

Após conquistarem os palcos de Porto Alegre, Barbot e Larsen decidiram ir para o 

Rio de Janeiro para montar uma companhia que tivesse trabalhos constantes, e então, em 

1990, foi criada a Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança, que até hoje ocupa a cena da dança 

contemporânea brasileira com obras inovadoras e que pensam a vida e a estética de 

negros e negras brasileiros, colocando negro-vidas400 em cena. (Ibid., 2007) 

Observamos esse tipo de linguagem já no primeiro espetáculo da companhia, de 

1990, com o grupo já instalado no Rio de Janeiro. O espetáculo foi intitulado “Suspeito 

Silêncio” e retratou visões urbanas e suburbanas da cidade, com uma perspectiva que 

partia de dentro de um ônibus. (IDANÇA, 2009) 

                                   

                                                      
400

 Seguindo o conceito de Guerreiro Ramos que diz: “O negro-vida é, entretanto, algo que não se deixa 
imobilizar; é despistador, protéico, multiforme, do qual, na verdade, não se pode dar versão definida, pois é 
hoje o que não era ontem e será amanhã o que não é hoje.” (RAMOS, 1995, p. 215) 
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Figura 13 - espetáculo "Suspeito Silêncio" 
 

 
Fonte: blog Barbot Keratuar (1991)

401
 

 

O manifesto “Por um gesto honesto”, que foi escrito por Gatto Larsen e Rubens 

Barbot um ano antes da estreia da companhia, e que é um direcionador de todos os seus 

trabalhos, demostra alguns dos principais norteadores das pesquisas e produções da 

companhia: 

Estamos cansados de ver o papel que está sendo dado (ainda) à dança. Parece 
que pensam que a condição da dança é etérea, bela (bela no sentido ‘lindo’ da 
palavra), e boba. Não podemos ignorar o meio onde criamos, os movimentos dos 
homens de hoje, o caos deste final de século onde a poesia está na busca de 
dignidade (tão perdida) na sujeira que nos rodeia, no amor escasso... E no meio 
de tudo isso, que procuramos [por] um gesto honesto, capaz de ser o elo de 
comunicação com o homem atual. Que o remeta ao seu passado se for o caso, 
ativando sua memória corporal, mas que de uma forma ou outra, o atinja, o 
motive e possamos estabelecer uma comunicação. Faltam pensadores em todos 
os sentidos. Na dança também falta ousadia e experimentação. Mas isso não é o 
‘abc’ do nosso trabalho, nem poderia ser, pois estamos convencidos que, o que 
realmente une o homem ao seu antepassado são os gestos. A experimentação, a 
procura do movimento do homem e seu gesto seja no trabalho, no amor, na 
dança e a necessidade de uma imagem atual orientam o nosso projeto 
coreográfico. Por sobretudo [por] um gesto honesto. (BARBOT e LARSEN, 2011) 
 

                                                      
401

 Foto de Mary Azevedo. Estão na foto são: Luis Monteiro, Sérgio Menezes, Rubens Barbot e Rubens Rocha 

Gatto. Disponível em < http://barbotkeratuar.blogspot.com > acesso em 10 de agosto de 2019. 

http://barbotkeratuar.blogspot.com/
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O gesto é como uma palavra na dança, é através de um conjunto de gestos que a 

performance vai se criando e é através deles que a comunicação vai se estabelecendo. E 

esses gestos são performados a partir de um corpo, corpo esse que possui diversos 

marcadores de acordo com o meio social em que está inserido. 

O corpo é o principal marcador de uma pessoa como afrodescendente, ou seja, a 

principal fonte de identificação de uma pessoa como negra, mas é também esse corpo que 

se articula enquanto um produtor de vínculo étnico-racial, e como subversor das 

significações construídas no seio colonial acerca de si. (MBEMBE, 2018) 

E é este corpo que fala, e sobre o qual se fala, nos trabalhos da Cia. Rubens Barbot, 

já que a companhia, como Barbot relata em uma entrevista, é composta unicamente por 

pessoas negras. Barbot ressalta que este fato se deve à desproporção de oportunidades 

que pessoas negras possuem no Brasil. Observando essa situação, a companhia foi pioneira 

em trazer uma composição de bailarinas e bailarinos focalizada nos corpos negros. 

(Idança.Doc com Rubens Barbot, 2011) 

Julio Cesar Tavares, que elabora uma pesquisa acerca da capoeira no Brasil 

(TAVARES, 2012), entende o corpo como a principal arma de resistência da população 

negra, e também principal fonte dos arquivos da cultura negro-africana em diáspora. Dessa 

maneira, ele compõe seu entendimento de que o corpo negro pode ser visto tanto como 

arquivo quanto como arma, colocando o saber corporal negro como principal vetor da 

reprodução e manifestação dos conhecimentos dessa população. 

Segundo o autor: 

Aqui se encontra o eixo maior desta obra: a compreensão de um dos fenômenos 
que caracterizaria a manifestação e reprodução dessa sabedoria dos negros 
africanos e da Diáspora – o SABER CORPORAL. Este constitui o núcleo de um 
conjunto de atitudes configuradas enquanto estratégia, cuja finalidade é a 
edificação de espaços por onde a identidade sociocultural seja preservada. Na 
prática cotidiana, essa estratégia consistiria em uma identidade a partir deste 
próprio saber, isto é, a identidade corpóreo-gestual, na qual os ritmos corporais e 
a movimentação gestual tornam-se índices de um processo de preservação das 
marcas de uma cultura em permanente combate e adaptação contra sua 
extinção. (TAVARES, 2012, p. 25-26, grifo do autor) 
 

Assim como o autor observa em relação à capoeira, analiso o corpo nas danças 

negras contemporâneas como signo e significante, assunto e meio de comunicar. Estes 

corpos falam, nos palcos, sobre si e sobre sua cultura, de maneira a transformar os regimes 
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discursivos acerca da população e da arte negra. No nosso entendimento, o corpo fala e 

pensa. (TAVARES, 2012) 

E foram com esses corpos, arquivos e armas, que falam e pensam, que sentiram 

uma insatisfação ao visualizar a homogeneidade de perspectivas eurocentradas nas 

composições da dança contemporânea carioca no final da década de 1980 e início da 

década de 1990, e que buscaram democratizar o espaço artístico da cidade. Dessa maneira, 

foi com uma linguagem inovadora para a dança contemporânea da época, que a 

companhia começou a produzir trabalhos que partiam de experiências e expressões afro-

brasileiras. (RAMALHO, 2012) 

Segundo Ramalho: 

Por inspiração, principalmente nas heranças culturais da África, fortemente 
inscritas no seu fazer, no seu corpo, modo de viver e pensar em ação, tão 
característico do povo brasileiro, mestre Barbot se fez através de sua companhia 
representante deste manancial gestual, móvel e imagética cultural corporal, que 
naturalmente valorizam a potente energia artística e cultural negra nacional. 
(RAMALHO, 2012) 
 

Vivemos um período em que as tecnologias disponíveis têm colocado o campo 

visual em um local de destaque nas nossas percepções do mundo e de nós mesmos 

(HOOKS, 2019, TAVARES, 2012). Nesse sentido, o espaço artístico e audiovisual pode ser 

tomado como um profícuo espaço de disputas, por seu forte estímulo no regime visual, 

possuindo, assim, capacidade transformadora num sentido político, ideológico e 

representativo. (HOOKS, 2019) 

A obra de Frantz Fanon, “Pele Negra, Máscaras Brancas” (2008), que aborda a 

influência da experiência colonial na construção de subjetividade dos sujeitos colonizados, 

entende o campo do discurso e das representações como um campo de batalha no 

exercício de rejeição da ideologia colonial dominante, e de criação de linguagens e 

cosmovisões próprias em locais que passaram pela experiência colonial. 

O autor dedica o primeiro capítulo do livro ao tema da linguagem, não abordando 

somente a língua falada e imposta num governo colonial, mas também todo um modo de 

raciocínio que a linguagem carrega. 

 

 

Como diz Fanon: 
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“Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de 

tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma 

civilização” (FANON, 2008, p. 33) 

As análises de Fanon nos remetem à reflexão de como a experiência colonial nos 

coloca num local de reação, de precisar existir a partir de uma realidade construída pelo 

outro, de se ver a partir do olhar do outro. E, dentro dessa lógica, como temos a 

capacidade de nos reconstruir, de deixar de lado a experiência de ser a partir da lógica do 

outro, na busca por ser a partir de uma lógica própria, não mais precisando resistir, mas 

somente existindo. 

O texto que a companhia disponibiliza online sobre espetáculo “Quase uma 

história”, de 2006, nos remete à essa questão: 

 

Nele *no roteiro+ se misturam pensamentos sobre “seres residuais”, “dignidade 
da memória”, “histórias de pessoas afro-brasileiras anônimas e reais”, “uma carta 
de um leitor publicada num jornal” também real, e a própria história da 
companhia, que em 16 anos construiu Quase Uma História, como são as histórias 
negras em geral, pois, se tudo isso fosse branco, seria uma grande história. Uma 
saga. (CIA. RUBENS BARBOT, 2006)  
 

O espetáculo conta com cinco estudos coreográficos, e um epílogo com a história 

da companhia, que é unido pela cena de um músico que peleia ao tentar escrever uma 

música enquanto uma carta sobre racismo, lida no jornal (carta esta que era real), não sai 

de sua cabeça, e se mistura com memórias e sonhos. As cenas do espetáculo são 

preenchidas musicalmente por composições que vão de músicas folclóricas brasileiras e 

africanas, à Bach, e ao silêncio, e o espetáculo é composto como uma colcha de retalhos 

sobre um mesmo tema. (Ibid., 2006) 
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Figura 14 - espetáculo "Quase uma história" 

Fonte: blog Barbot Keratuar 2 (2006)
402

 

  

O espetáculo “Artur - ensaio primeiro, ensaio coreográfico/cênico”, de 2017, que 

pude assistir no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro durante a Primeira 

Semana de Criadores Negros na Dança, organizada pelo coletivo NegraAção, tem sua 

inspiração na vida e obra de Artur “Bispo” do Rosário, um artista plástico negro, sergipano, 

que passou mais de 50 anos de sua vida numa instituição psiquiátrica, sob o diagnóstico de 

esquizofrênico-paranoico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
402

 Foto de Marian Starosta. Elenco: Wilian Santiago, Rubens Barbot, Carlos Maia, Wilson de Assis, Ana Paula 
Dias, Sara Hanna. Disponível em < http://barbotkeratuar2.blogspot.com/2007/ > acesso em 10 de agosto de 
2019. 



1002 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Figura 15 - espetáculo " Artur - ensaio primeiro, ensaio coreográfico/cênico " 

Fonte: Facebook Artur – ensaio primeiro, ensaio cênico/coreográfico (2017)
403 

 

Foi na instituição psiquiátrica que produziu suas obras, compostas por lixo e sucata. 

Somente após sua morte que suas obras receberam renome internacional, viajando por 

diferentes galerias ao redor do mundo, e ele foi celebrado como um artista vanguardista. 

Tanto a vida do “Bispo” quanto o espetáculo que se inspira nela trazem uma discussão 

sobre os limites entre loucura e criação artística. (LUZ, 2017) 

Um dos espetáculos que marca e celebra a carreira de Barbot e da companhia é 

“40+20”, de 2010, que marca os 40 anos de atuação na dança de Rubens Barbot e os 20 

anos da companhia. Nesse espetáculo, a companhia faz uma leitura aprofundada sobre 

alguns de seus trabalhos, e traz cenas que remetem à espetáculos anteriores, que nos 

lembram como as obras da companhia são pautadas em questões do momento em que 

foram apresentadas, e também nas questões sociais vivenciadas no Brasil, buscando 

escancará-las com intuito em enfrentá-las. (CIA. RUBENS BARBOT, 2010) 

 

A dominação encarnada no atual modo de dançar, na estética de corpo exigida e 
presente nos palcos, em reflexo ao meio vivido, destoa da marginalização, da 
pobreza, da estética da fome, do pobre, do negro, dos afrodescendentes , da 
sujeira social, da subalternização do povo brasileiro, e de tantos outros aspectos 
sócio-culturais que impregnam nosso cotidiano e atribuem a nossa corporalidade 
um aspecto singular na comunicação dela derivada. (Ibid., 2010) 

                                                      
403

 Disponível em 
<https://www.facebook.com/1934146360180519/photos/a.1935772956684526/1944176515844170/?type=
3&theater> acesso em 10 de agosto de 2019. 
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Figura 5 - espetáculo "40+20" 

Fonte: Facebook Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança (2014)
404

 

 

Ao se referir ao ensaio “Subversão Somática” (2000) de Júlio César Tavares, Claudia 

Ramalho conclui que a companhia valoriza a memória corporal de negros e negras 

brasileiros, mostrando um corpo e uma mente negra insubordinados, com criações 

“acionadas por e em ações que subvertem a condição deste corpo de falante em pensante 

*...+” (RAMALHO, 2012) 

Segundo Júlio César Tavares: 

(...) [O] projeto coreográfico é profundamente audacioso, pois é de natureza 
cognitiva quando empreende, no país do racismo cordial, um questionamento ao 
corpo colonizado e ao espaço da dança como lugares da hegemonia racial. Reside 
aí o ponto mais audacioso do seu projeto, que é pensar os corpos afro-brasileiros 
e as posturas bestializadas pelo colonialismo cognitivo através da arte do 
movimento e da estética da dança. Ao invadir o palco, Barbot silenciosamente 
promove um ataque contra-hegemônico no plano cultural (como o dos rappers 
na indústria fonográfica [americana]). Ele ocupa um dos lugares sacralizados 
pelos apelos às imagens ególatras e narcíseas do corpo branco, colonialista e 
racista na sua permanente negação ao corpo negro. (TAVARES apud RAMALHO, 
2012) 
 

                                                      
404

 Disponível em 
<https://www.facebook.com/companhia.rubensbarbot/photos/a.420699624699794/439409286162161/?typ
e=3&theater> acesso em 10 de agosto de 2019. 
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De maneira similar, Abdias Nascimento, em “O Quilombismo: documentos de uma 

militância Pan-Africanista” (2019) compreende o potencial transformador da cultura, 

especialmente o papel da disseminação da cultura negra no solo brasileiro. Utilizando o 

termo quilombismo para se referir a todo um modus operandi, uma práxis ou cosmovisão 

das práticas de libertação promovidas pela população afro-brasileira ao longo dos anos.  

Tomando emprestado o termo que denomina as organizações sociais de pessoas 

que criaram suas próprias sociedades fugindo das repressões do regime escravocrata, o 

autor utiliza o termo quilombismo para denominar, também, formas contemporâneas de 

produções de práticas de libertação. Esses “quilombos” modernos podem ser visualizados 

em organizações que disseminam a cultura afro-brasileira, se adaptando às exigências de 

seus tempos históricos e dos locais onde se inserem. (NASCIMENTO, 2019) 

É com este sentido que se compreende, no presente trabalho, os trabalhos da Cia. 

Rubens Barbot Teatro de Dança e de entidades que disseminam a cultura negra no Brasil, 

como formas autônomas de produção e reprodução de um conhecimento emancipatório, 

que atuam na busca pela libertação da população negra em meio às estruturas racistas 

vigentes no país. 

Estamos falando, aqui, de corpos pensantes e falantes, produtores e reprodutores, 

através de diversas formas de expressões corporais, de conhecimento artístico-político 

subversivo, como arquivos e armas em meio a um regime visual e representacional 

hegemônico que tenta os degradar. 

Assim, caminho para a conclusão deste artigo, que não tem por objetivo traçar a 

trajetória completa da Cia. Rubens Barbot Teatro de Dança ou explorar todos os seus 

trabalhos, mas promover uma interlocução entre produções artísticas e acadêmicas, além 

de nos levar à reflexões de como trabalhos artísticos podem transformar regimes 

hegemônicos. E observo isso especialmente a partir da dança, que tem no corpo seu 

principal veículo de comunicação, e que tem, nas danças negras, negros-vida em cena, 

ressignificando a si mesmos, seu grupo étnico-racial e sua cultura. 
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CORPO, COMER E BAIANIDADE: CONSTRUINDO REFLEXÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS 
 

Maria Cristina Espírito Santo Araújo405 
João Paulo de Oliveira Rigaud406 

 
Resumo 
Por meio de uma etnografia virtual, este estudo objetiva compreender como o corpo e a comida são 
retratados em conteúdos veiculados nas mídias sociais de nutricionistas baianos. Percebe-se que a 
contemporaneidade têm incentivado os indivíduos a repensarem seus padrões corporais e práticas 
alimentares, resultando na criação de novas concepções de corpo e de comida à partir de estratégias de 
resistência corpórea e às preparações culinárias tradicionais. 

 
Palavras-chave: Corpo; Alimentação; Baianidade; Nutricionista; Etnografia. 

 
Introdução  

As curvas e as linhas do corpo são esculpidas pela história de cada indivíduo, pela 

lenta respiração do viver, portanto, a compreensão das relações que o indivíduo estabelece 

com o corpo e com os demais aspectos correlatos precisa advir de um confrontamento 

com a multiplicidade de tempos e espaços os quais estão inseridos os indivíduos, além de 

técnicas elaboradas que não delimitem os questionamentos. O corpo vivo e vivido, 

experimentado e experiente, é um objeto em ação, fruto de um processo de gestões 

sociais e culturais, de representações e de imaginário, agente de movimentos, fragmento 

de desordens, que conferem a característica efêmera do corpo, e por consequência, dos 

estudos associados ao mesmo (del Priore, 1995). 

As reflexões, questionamentos e representações acerca do corpo coexistem ao 

longo da história da humanidade, ora sendo discutidas através de metáforas, ora tendo 

seus estudos intensificados. Muitos pesquisadores, sobretudo do campo das ciências 

humanas e sociais, mostraram que a sociedade se estabelece sobre um sistema global de 

representações e correspondências, no qual, o corpo torna-se elemento de importância 

capital, uma vez que garante a reprodução, a doença, a morte, as inter relações pessoais, 

os hábitos lógicos da cultura, ou seja, o funcionamento do mundo (Lévi-Strauss, 1983). 

Com isso, podemos observar que o corpo é um objeto passível de reflexões sobre a vida 

social, a condição humana, a mutabilidade do ser, o modo práxis de existir e a construção 

identitária do ser humano (Giddens, 2002). 

                                                      
405
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Destaca-se nesse cenário, a participação da comida na construção do corpo, 

material e simbólico, físico e espiritual, biológico e cultural, ocupando lugar de destaque na 

construção identitária do ser humano, pois, como afirma Fischler (2001), “nós nos 

tornamos o que nós comemos”, ou seja, relacionamos diretamente o ser com o comer, 

tornamos o alimento um elemento fundamental, não apenas em termos de sobrevivência, 

mas da nossa própria existência no mundo. O ato de comer é também a origem da 

socialização, pois, nas formas coletivas de se obter a comida, a espécie humana 

desenvolveu utensílios e relações culturais diversas (Carneiro, 2006).  

Em praticamente todas as culturas, a comida corriqueiramente é relacionada com a 

saúde, mais precisamente com relação ao tipo de dieta e a explicação biomédica para a sua 

utilização. Nesse ponto, podemos discutir a noção comum de regime para a 

regulamentação do corpo. O termo derivado do rex latino (rei) denota uma noção 

disciplinar, de controle, de contagem. Sendo assim, o corpo e a comida passam a ser 

compreendidos por meio de parâmetros metrificados, como calorias e quilos, oriundas do 

modelo científico prevalecente das Ciências da Nutrição, em prol de uma saúde 

quantificável, mensurável, estável e única (Yates-Doer, 2015). 

Inserida nas discussões expostas anteriormente, podemos destacar a obesidade, 

uma vez que diversos estudos investigam as possíveis relações entre essa condição clínica, 

o corpo e o comer. Nos últimos cinquenta anos o excesso de peso e a obesidade tem sido 

um dos principais desafios da saúde pública ao redor do mundo, sendo apontada como um 

fenômeno complexo, multifatorial e sindêmico. Organizações Internacionais e instâncias 

governamentais  vêm propondo políticas e ações em saúde visando elucidar as causas e 

frear os avanços deste crescente fenômeno, entretanto, a repercussão na situação global 

de saúde tem sido discreta e de pouco impacto. 

De um modo geral, os estudos reconhecem a complexidade da obesidade, 

marcando o seu caráter múltiplo e heterogêneo, a multifatorialidade que integra fatores 

biológicos, históricos, econômicos, sociais e culturais, sugerindo uma abordagem integral 

do indivíduo. Entretanto, as estratégias investigadas e empreendidas limitam-se ao 

controle da comida e ao estímulo à prática de atividade física, ou seja, reduzem a 

causalidade da obesidade à uma equação desequilibrada entre o consumo alimentar e o 

gasto energético (Gard; Wright, 2007).  

As experiências de emagrecimento para pessoas com sobrepeso ou obesidade, a 



1009 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

partir das abordagens puramente biomédicas que são comumente utilizadas por 

profissionais da Nutrição, estão vinculadas à ideia de que o estilo de vida e a gordura são 

problemas corrigíveis, frutos de escolhas individuais, assim, ocorre uma redução de um 

fenômeno complexo em que pressupostos morais, científicos, ideológicos, religiosos e 

estéticos pesam sobre os sujeitos e sobre as suas vidas (Gard; Wright, 2007). A despeito do 

reconhecimento do caráter multifatorial dessa condição corporal, tal lógica origina práticas 

de cuidado majoritariamente arraigadas na contenção do volume de alimentos ingeridos e 

das dimensões físicas dos indivíduos (Gracia-Arnaiz, 2007).  

Pretende-se neste ponto entrecruzar os elementos anteriormente descritos e o 

campo no qual irá se desenvolver este estudo. Para tanto, retomando a reflexão sobre o 

corpo e a comida, as discussões acerca da obesidade, e conduzindo-as para a compreensão 

da identidade baiana, ou para a “baianidade”, termo que, segundo Hobsbawn e Ranger 

(1984), expressa a identidade cultural dos baianos, a síntese que relaciona elementos 

ideologicamente construídos como povo, tradição e cultura, e abrange um conjunto de 

características, práticas e rituais, associados aos habitantes da cidade de Salvador e do 

Recôncavo Baiano, nos deparamos com uma construção histórica da corporalidade e das 

relações com a comida.  

A ideia de baianidade remete a uma imagem da Bahia se adequando à 

modernização capitalista, mais especificamente à industrialização ocorrida a partir da 

segunda metade do século XX. A baianidade ilustrada na obra de Jorge Amado e nas 

composições de Dorival Caymmi, expressa um povo bucólico e praieiro, sendo difundido o 

mito da preguiça do baiano. Todavia, os ventos da modernidade sopraram na Baía de 

Todos os Santos, através de equipamentos sociais que foram destinados a “reatualizar” 

historicamente o estado, engajando o mesmo no movimento da modernidade comandado 

por São Paulo (Santos, 2008).  

Este processo consolida-se com o atrativo turístico, que reúne de um lado o 

bucolismo, a hospitalidade praieira, o patrimônio histórico, e, de outro, a intensificação da 

vida urbana e seus encontros culturais-espetaculares cada vez mais ecléticos, destacando 

também a afrodescendência, apresentada como expressão da mistura e da tolerância racial 

propaladas, da qual toma-se por empréstimo a cor (negra), a música (o toque do tambor e 

instrumentos característicos das religiões de matriz africana), a estética (a exuberância 

corpórea, com curvas e sinuosidades), a comida (cores fortes e festivas, cheiros marcantes 
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e sabores picantes, recheados pelos frutos do mar e pelo dendê)  e o gingado que 

caracterizam a baianidade (Barbalho, 2008). Contudo, o avanço da contemporaneidade 

têm incentivado alguns baianos a repensar sua baianidade e seus padrões corporais e 

alimentares, por vezes resistindo às tentações da sua culinária tradicional e modificando a 

ideia do modelo do corpo baiano.  

A mídia, destacando-se as mídias sociais, também têm contribuído para a 

construção de novas representações sobre a comida, o comer e a obesidade. Antes de 

discutirmos o conceito de mídia social, precisamos debruçar em algumas reflexões acerca 

das redes sociais. Segundo Soares (2002) uma rede social é constituída por um conjunto de 

relações interpessoais a partir das quais uma pessoa mantém a própria identidade social. 

Segundo Marteleto (2001), a rede (network) é identificada como um conjunto de 

participantes autônomos (os atores), unindo ideias e recursos em torno de interesses 

compartilhados, sendo que, alguns desses atores desempenham por algum tempo, o papel 

de ponte, fazendo com que a informação circule pelo ambiente total da rede e outros 

assumem uma posição de centralidade, ou seja, a posição de indivíduos em relação a 

outros, considerando-se como medida a quantidade de elos que se colocam entre eles 

(Alejandro, 2008).  

As redes sociais se encontram cada vez mais frequentes no cotidiano das pessoas, 

pois estas estão cada vez mais conectadas entre si. Além disto, a consciência da 

importância das relações sociais faz com que a metodologia da análise de redes sociais em 

seus diversos campos de aplicação e entre eles o da saúde seja uma ferramenta importante 

para a compreensão do contexto social. As mídias sociais online caracterizam-se como 

exemplo de rede social, uma vez que, indivíduos estabelecem relações virtuais e interagem 

socialmente.  

As mídias sociais são sites na Internet construídos para permitir a criação 

colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações de 

diversos formatos, nas quais o consumidor é, ao mesmo tempo, produtor e consumidor da 

informação. Elas recebem o nome “social” porque são livres e abertas a interação de todos 

e o nome “mídia” porque são meios de transmissão de informações e conteúdos (Torres, 

2009).  

O ambiente midiático tem como temas transversais os temas da alimentação e do 

corpo, sendo imprescindível citar alguns fenômenos que tiveram a sua gênese ou expansão 
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a partir da análise e expressão das redes sociais, entre eles o porn food (McBride, 2010), no 

qual a comida se apresenta com estética e ingredientes essencialmente hedônicos e 

exagerados, o conceito de gastromídia (Jacob, 2013) que discorre sobre uma nova 

linguagem dentro da gastronomia e da culinária voltada especificamente para as redes 

sociais e o seu caráter mercadológico, e finalizando com um conceito fundamental para 

este estudo de digital influencer, que são os personagens ou perfis pessoais que a partir da 

criação de um vínculo com os consumidores, propaga estilos de vida tidos como ideais, 

tendo no contexto deste estudo um destaque maior para o fenômeno do modo de viver 

fitness e do “comer funcional” onde os corpos magros e tornados e o comer estritamente 

correto são o foco principal. 

A distinção social pelo consumo a partir da gastronomia, o fenômeno da 

“gourmetização” dos alimentos, o aumento exponencial de programas de televisão com a 

temática em torno do corpo e da alimentação, o imediatismo associado à funcionalidade 

dos alimentos, a construção da imagem corporal como veículo de aceitação social e a 

preocupação crescente com a estética, são questões de interesse geral e bastante 

relevantes para o campo científico da alimentação e nutrição, trazendo um destaque para 

atuação do nutricionista nesse cenário contemporâneo (Alves, 2016). 

 Diversos estudos apontam ainda o impacto e como podem influenciar no cotidiano 

e no modo de pensar e agir das pessoas que utilizam mídias sociais, sendo  indicadas 

algumas associações no contexto da alimentação e da corporeidade, com a insatisfação 

corporal e com o comer transtornado Com isso, percebemos a importância de se investigar 

as informações que estão sendo veiculadas nesse meio, visto que, as postagens feitas nas 

mídias sociais podem ter um grande alcance, e muitas vezes, essas postagens não são 

feitas por profissionais que possuem as competências e habilidades necessárias para se 

discorrer sobre uma determinada temática.  Sendo assim, buscou-se com este estudo, 

compreender como o corpo e a comida são retratados no conteúdos veiculados nas mídias 

sociais de nutricionistas baianos, analisando as reflexões expostas nas postagens e as 

possíveis relações com a baianidade. 

Metodologia 

Os estudos qualitativos permitem aprofundar fenômenos complexos a partir de 

dados descritivos dos sujeitos, contextos e processos interativos, com vistas a 

compreender tais fenômenos a partir das perspectivas dos participantes do estudo. 



1012 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Salienta-se inicialmente que os estudos sócio-antropológicos sobre saúde frequentemente 

têm se voltado a problemas de pesquisa mais coerentes pelo fato de emergirem da prática 

profissional (Savage, 2006). Nesse contexto, nas duas últimas décadas a abordagem 

etnográfica de questões relacionadas à tríade saúde-doença-cuidado, ganhou um lugar de 

destaque em investigações desenvolvidas na interface com as Ciências Sociais e Humanas. 

O crescente número de trabalhos dessa natureza elaborados por pesquisadores oriundos 

de diversas áreas de formação, para além da Sociologia e Antropologia, atestam um 

hibridismo disciplinar daqueles que fazem essa opção metodológica (Trad, 2012). 

Utilizou-se na construção deste trabalho uma metodologia de abordagem 

qualitativa descritiva exploratória, uma vez que a literatura acerca do objeto de estudo em 

questão é muito incipiente, utilizando como técnica metodológica a etnografia virtual. 

Inicialmente, realizamos um levantamento bibliográfico em diversas plataformas de busca 

de literatura científica, em vista de uma melhor aproximação da temática, do objeto de 

estudo e da metodologia utilizada. Para a seleção da amostra, definimos a mídia social 

online Instagram para identificação dos perfis de nutricionistas baianos que teriam suas 

postagens analisadas. Para a identificação desses perfis, utilizamos a hashtag 

#nutricionistabahia, e este indexador foi buscado na plataforma específica para este fim no 

próprio Instagram. Para evitar um viés com relação ao algoritmo de preferências, foi criado 

um perfil novo para se fazer as buscas. 

O Instagram divide as postagens indexadas com hashtag em “publicações mais 

recentes” e “publicações mais relevantes”. Foram selecionados dez perfis de nutricionistas 

que tiveram suas postagens direcionadas para o campo “publicações mais relevantes”, 

pois, de acordo com algoritmo próprio do Instagram, são postagens com maior alcance de 

instagrammers (usuários do Instagram). Estes perfis devem ser públicos e na sua descrição 

deve estar explícito que pertencem à nutricionistas que atuam no estado da Bahia. Após a 

seleção dos perfis, identificamos as postagens feitas pelo administrador da página que se 

referiram diretamente ao corpo e/ou à comida. As postagens selecionadas tiveram seu 

conteúdo visual e textual analisados segundo o método da análise de conteúdo de Bardin. 

Godoy (1995b), afirma que a análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin, 

consiste em uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas 

as formas de comunicação, seja qual for à natureza do seu suporte. Nessa análise, o 

pesquisador busca compreender as características, estruturas ou modelos que estão por 
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trás dos fragmentos de mensagens tornados em consideração. O esforço do analista é, 

então, duplo: entender o sentido da comunicação, como se fosse o receptor normal, e, 

principalmente, desviar o olhar, buscando outra significação, outra mensagem, passível de 

se enxergar por meio ou ao lado da primeira. 

Analisando o fato de que a população que está sendo estudada são nutricionistas 

baianos que possuem perfis em mídias sociais online, e uma autora deste trabalho também 

está inserida neste cenário, podemos refletir os mesmos questionamentos que Santos 

(2008) apresenta em seu estudo: como estudar os outros quando os outros somos nós 

mesmos? Como interrogar com a devida distância o que é tão familiar? A suposta 

delimitação entre o sujeito da pesquisa e o objeto de estudo se fragiliza e precisa ser 

constantemente repensada, e auxiliará na compreensão dos sentidos e significados 

embuídos nas postagens selecionadas. 

 

Resultados e discussão 

Podemos iniciar essa seção com uma breve discussão de gênero, ainda que não faça 

parte do objeto de estudo e objetivo a que se propõe este trabalho, entretanto, dado o 

contexto de empoderamento feminino e busca por igualdade e equidade no mercado de 

trabalho, há que se destacar a presença majoritária do gênero feminino à frente dos perfis 

de nutricionistas baianos: todas administradoras das páginas selecionadas são mulheres.  

Este é um resultado que corrobora com o descrito por Souza (2016), que descreve a 

nutrição como uma profissão predominantemente feminina. Essa autora ainda destaca a 

importância da profissão para autonomia feminina, visto que foi um curso criado 

exclusivamente para mulheres. Entretanto, devido aos moldes dos cursos, e poucos 

avanços no que tange matriz curricular destes, a profissão ainda reflete uma extensão dos 

afazeres domésticos para o ambiente de trabalho externo ao lar. Compreender que a 

profissão de nutricionista como um campo de atuação repleto de significações de gênero 

na sua construção histórica é necessário para a compreendermos na contemporaneidade. 

Após as análises dos conteúdos contidos nas legendas das imagens postadas, foram 

estabelecidas as seguintes categorias: alimentação, que se refere aos elementos 

relacionados ao comer, ao conceito de alimentação saudável descrito nas postagens 

selecionadas; e a perda de peso, que discute aspectos relacionados ao emagrecimento, à 

atividade física, elemento recorrente em todos os perfis, à compreensão de corpo e as suas 
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subjetividades. Iremos discutir os sentidos e significados dos elementos categorizados. O 

significado é uma idéia convencional e arbitrária atribuída ao significante e ao signo. O 

significado é, portanto, uma atribuição sócio-cultural mais ou menos consciente, incluindo 

diferentes graus de discursividade (Carvalho et al, 2011) 

Segundo Carvalho, et al (2011), o alimentar-se vai além de uma questão fisiológica 

de necessidade de nutrientes e constrói costumes, acompanha ritos de passagem, liberta 

os espíritos e sela relações entre o indivíduo e a sociedade. Entretanto, o que percebemos 

nas postagens é uma associação frequente do ato de  alimentar-se com os processos 

fisiológicos inerentes a alimentação, como a mastigação e a digestão. A alimentação 

assume características metrificadas e restritas, nas quais a ingestão deve ser limitada e 

controlada, não havendo espaço para determinados tipos de alimentos, como por exemplo 

o chocolate ao leite. Observa-se também novas classificações das refeições: não 

necessariamente se faz lanches, mas, uma alimentação pré-treino e pós-treino, ou seja, a 

atividade física realizada pela pessoa se coloca como determinante da alimentação da 

mesma. 

Observa-se também um deslocamento da comida para o nutriente, ou seja, não se 

come mais a comida, mas o que contém nela, como por exemplo quando identificamos nas 

postagens termos como “coma fibras” ou “não coma carboidrato simples”. Exceto sob a 

forma de suplementos, não se come um nutriente isolado, comemos o alimento como um 

todo, comemos a história por trás dele, comemos os significados imbuídos naquele 

alimento. Como Lévi-Strauss assinala, o alimento não serve somente para comer, mas 

também para pensar, para se comunicar. Entendo a Nutrição como uma ciência que estuda 

o alimento, perde-se a essência do seu objeto de estudo e de trabalho. Numa perspectiva 

mecanicista presente na concepção moderna da Nutrição, o alimento é fragmentado para 

ser observado com exatidão e representado por elementos mensuráveis e abstratos. 

Ainda no contexto da alimentação, é necessário destacar a alimentação saudável. 

Nas postagens selecionadas não existe uma discussão sobre como determinar ou 

considerar uma alimentação saudável ou não. Entretanto, identifica-se nas postagens, 

exemplos de como tornar uma alimentação mais saudável. A alimentação saudável 

retratada nas postagens é tida como fácil, pois podemos encontrar os alimentos saudáveis 

em todo lugar: em toda esquina tem uma banquinha de frutas e legumes, além do que, a 

natureza nos fornece alimentos coloridos. Percebemos então uma relação direta entre 
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alimentação saudável e pratos coloridos, repletos de legumes e frutas.  

Entretanto, segundo Azevedo (2006), a construção do conceito de alimentação 

saudável são necessários muito mais do que estudos científicos, desenvolvimento de 

práticas de manipulação seguras ou estímulo a uma maior consumo de produtos in natura, 

além disso, como afirma Nestle (2002), o tema da alimentação saudável é eminentemente 

político, e, portanto, requer discussões de cunho social, não somente biomédico.  

Não se pode reduzir uma temática tão abrangente à presença de cores variadas em 

um prato, tampouco substituir alimentos julgando-os apenas por suas calorias. Elemento 

presente em todos os perfis, as receitas fit destacam-se nesse cenário. Brigadeiros sem 

açúcar ou utilizando batata doce no lugar do leite condensado, pizza integral, suco verde, 

doce de leite sem açúcar, bolo integral de banana, cookies de aveia, empada de aipim, pão 

de farinha de arroz, são alguns dos exemplos de preparações identificadas como menos 

calóricas, e, portanto, associadas a uma alimentação saudável. Em uma das postagens, a 

nutricionista recomenda substituição do pão de hambúrguer por alface, afirmando que não 

sentirá falta do pão, pois o gosto se mantém, e o paladar é facilmente adaptável. 

Nesse ponto, cabe uma breve discussão sobre gosto e paladar. A sensação do gosto 

traduz uma cultura incorporada, tem um caráter coletivo que não se opõe ao individual, 

que o complementa, produzindo ou reproduzindo relações entre o corpo e o alimento. 

Segundo Canesqui e Garcia (2005), o gosto e o paladar, em vez de se naturalizarem, são 

cultivados no emaranhado da história, da economia, da política e da própria cultura. Buscar 

as razões do gosto é entender as causas dos prazeres da alma, pois, como afirma 

Montesquieu, a alma extrai os prazeres dos sentidos, mas também da curiosidade e do 

conhecimento. Afirmar que uma pessoa irá sentir o mesmo gosto ao comer um pão ou ao 

comer um alface, é afirmar que ambos alimentos irão produzir sentidos iguais em seu 

corpo.  

Apenas um perfil fez uma postagem fazendo menção a comidas típicas: as 

preparações juninas. Entretanto, a abordagem feita reitera o que já foi discutido 

anteriormente, ocorrendo uma metrificação dos alimentos consumidos, visto que, as 

preparações típicas das festividades juninas são rotuladas como calóricas, e, portanto, não 

saudáveis. Além disso, novamente a ideia de substituição retorna à discussão, pois a 

nutricionista sugere que modifiquem o tipo de açúcar utilizado para o mascavo, utilize-se 

farinhas integrais, al´me de fazer as preparações diet, light e sem sal ou sem glúten. Essas 
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modificações retiram os alimentos do contexto, modificando os sentidos e significados, 

uma vez que, não estará mais comendo uma pamonha ou tomando um licor de amendoim, 

mas uma pamonha light  e um licor diet, diferente do consumido tradicionalmente. 

Na categoria perda de peso, percebemos que o peso assume quase que um papel 

de uma entidade, um ser com vida própria, presente na vida de todos, e que precisa ser 

constantemente controlado, dominado. O corpo cede lugar ao peso, quantitativo, que ele 

tem. As postagens convergem em um mesmo pensamento: emagrecer é difícil, mas é 

possível. Necessita apenas de foco, disciplina e perseverança, além do apoio de familiares e 

amigos para tornar o processo de emagrecimento mais fácil. Percebemos também a 

importância dada à prática de atividade física, igualando, por vezes, ao próprio plano 

alimentar adotado pela pessoa. Algumas postagens afirmam que não existe boa dieta sem 

boa atividade física, e que a atividade física acelera o aparecimento dos bons resultados, a 

perda de peso. Assim, a perda de peso se coloca como um processo no qual a pessoa 

escolhe se deseja seguir ou não, pois, como afirma uma das postagens, a pessoa precisa 

escolher seu peso ideal e se concentrar na perda de peso, pois os resultados dependem 

somente dela.  

Uma reflexão fundamentada em como os processos socioculturais afetam as 

experiências, percepções e práticas de cuidado das pessoas sobre seus próprios corpos, 

encontra-se fragilmente inserida na prática dos profissionais de saúde, principalmente no 

que tange o manejo da obesidade, condição clínica que relaciona-se diretamente com o 

corpo da pessoa e, portanto, requer uma interpretação e discussão complexa e 

multidisciplinar (Morin, 2011; Amparo-Santos, 2013). 

 

Destaca-se então como a obesidade é retratada nas postagens: O obeso deve 

sempre perder o peso, pois não existe obesidade saudável, obesidade que se coloca como 

uma triste realidade, e figura falta de cuidado com o corpo, perdendo a boa saúde. Essas 

postagens ilustram o modelo biomédico adotado por diversos nutricionistas: estratégias 

terapêuticas que por vezes limitam-se ao controle da comida e ao estímulo à prática de 

atividade física, ou seja, reduzem a causalidade da obesidade à uma equação 

desequilibrada entre o consumo alimentar e o gasto energético (Gard; Wright, 2007). 

Francisco e Diez-Garcia (2015) apontam que, corriqueiramente, as razões de ordem 

ambiental, política, social e emocional imbuídas na condição clínica da obesidade são 
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descartadas, o que torna o corpo obeso a representação de uma falha pessoal, social e 

médica. Tal perspectiva recai sobre a pessoa o estigma do “corpo indócil”, definido por 

Foucault (1999), ou seja, um corpo difícil de ser submetido à norma, que não pode ser 

utilizado, transformado, aperfeiçoado ou controlado, sendo atribuído ao indivíduo a 

inabilidade em moderar o apetite, fazendo com que a pessoa com obesidade assuma o 

incômodo lugar da anormalidade, no qual seu corpo é visto como sinônimo de preguiça, 

gula e doença.  

Amparo-Santos (2013) reitera que as formas do modelo de corpo contemporâneo é 

construído e modelado pela cultura da eficácia e do controle técnico, exigindo, portanto, 

uma disciplina em busca da normalização dos corpos ao padrão vigente. Este pensamento 

coletivo contemporâneo pode ser traduzido como lipofobia, termo que Fischler (2005) 

caracteriza como uma obsessão pela magreza e rejeição pela obesidade. 

Em um ensaio científico, cuja proposta foi explorar as relações entre conceitos e 

preconceitos associados à obesidade para subsidiar uma discussão sobre sua abordagem 

terapêutica, Francisco e Diez-Garcia (2015), identificaram a necessidade da reflexão acerca 

dos mecanismos e expressões do estigma da obesidade, como parte da formação de 

profissionais de saúde, no sentido de evitar a recorrência do estigma, o que, devido às 

forças da pressão social, deve ser um exercício imposto no cotidiano profissional. 

Podemos destacar também nessa discussão o documento “A Sindemia Global da 

Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas: relatório da comissão Lancet” (2018), cujo 

olhar inovador destaca a coexistência de três problemas de saúde pública no mundo: 

obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, pode-se destacar o conceito “Sindemia 

Global” apresentado por eles, que indica as três pandemias – obesidade, desnutrição e 

mudanças climáticas – como situações que não somente interagem entre si, mas também 

compartilham dos mesmos determinantes. Com isso, percebe-se que o conceito de 

sindemia reitera a visão multifatorial da obesidade, pois, as causas da sindemia se referem 

principalmente aos sistemas alimentares, à falta de vontade das lideranças políticas e a 

frágil e insuficiente ação da sociedade em geral, extrapolando os fatores biológicos 

frequentemente associados como causa exclusiva da obesidade.  

Nota-se também o discurso sobre obesidade e subjetividades presente nas 

postagens dos nutricionistas selecionados. Frases como “seu corpo aguenta qualquer coisa, 

é a sua mente que você precisa convencer” e “conecte-se como seu corpo, e como 
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consequência, a perda de peso virá”, se colocam como frases motivacionais para que as 

pessoas com obesidade se sintam estimuladas a perder peso, entretanto, reforçam a ideia 

de que o corpo obeso precisa ser controlado e moldado aos padrões ditos saudáveis. Três 

postagens merecem destaque especial nesse cenário. 

Uma postagem afirmava que através da dieta, a pessoa poderia superar a 

ansiedade, e consequentemente, conseguiria controlar a quantidade de calorias ingeridas, 

e assim, perderia peso. Uma segunda postagem colocava a sensação de felicidade como 

algo possível de se alcançar no momento que a pessoa comesse algo diferente do que está 

estabelecido na dieta, um chocolate por exemplo. A terceira postagem seguia um modelo 

lúdico padrão de outras postagens do Instagram, no qual a pessoa deveria escolher qual 

botão “apertar”, tendo como opções ter menos gordura, ganhar massa magra, dormir 

mais, emagrecer sem dieta, ter um corpo perfeito sem academia ou ser feliz. 

Percebemos como a visão de felicidade e sensação de bem-estar está distorcida nos 

conteúdos acima, uma vez que reduz distúrbios psicológicos à quantidade de calorias 

consumidas por dia, demonstra que dietas não deixam as pessoas felizes, e, 

principalmente, que não existe a possibilidade de ser feliz e perder peso ao mesmo tempo. 

Os conteúdos visuais também merecem destaque, pois, reforçam a ideia de gênero 

presente na Ciência da Nutrição e reproduzem o modelo biomédico das estratégia 

terapêuticas realizadas por nutricionistas. Posta-se muitas fotos de pratos coloridos e 

receitas saudáveis, demonstrando a facilidade em se ter essa alimentação. As imagens 

possuem a mulher como foco central para o cuidado à saúde, mulheres majoritariamente 

brancas, com corpos “perfeitos” e semblante feliz. O adipômetro, instrumento utilizado 

para aferir a composição corporal, personifica-se nas postagens, ganhando lugar de 

destaque e prestígio, uma vez que é um equipamento de saúde utilizado sumariamente 

por nutricionistas, dando um status quo à profissão. 

Para finalizar a discussão, vamos refletir os elementos discutidos anteriormente na 

perspectiva da ideia de baianidade. A multiplicidade cultural é um marco na identidade do 

Brasil, um país continental, que teve a sua construção a partir da invasão de colonizadores 

europeus, que trouxeram Africanos de distintas etnias sob a condição de escravos, e que 

aqui, encontraram os indígenas em sua terra mater, confluindo assim num gigantesco 

caldeirão de idiomas, ingredientes, costumes, ritos, crenças, mitologias, sendo impossível 

definir ou eleger uma identidade cultural única, tornando a miscigenação o próprio símbolo 
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da brasilidade. Percebemos então, que as postagens, sejam elas textuais ou visuais, não 

refletem elementos da baianidade, sejam eles referentes à corpulência dos baianos ou das 

características marcantes da culinária vivenciada na Bahia, ainda que todas nutricionistas 

sejam baianas e atuem no território baiano.  

 

Considerações finais 

As redes sociais possuem grande influência e controle social, além de um suporte 

por fazer com que as pessoas se associem a outros indivíduos com mesmo interesse, 

crenças e comportamentos, e por este motivo, tem se investigado a utilização destas redes 

em ações de promoção da saúde. Entretanto, percebemos que as postagens publicadas por 

nutricionistas baianas, as quais foram selecionadas para este estudo, não possuem um 

discurso contextualizado à realidade baiana, tampouco, discursos que compreendam a 

pessoa como um ser social, subjetivo e integral. Questiona-se então, em que momento as 

identidades baianas são suprimidas pelo modelo hegemônico biomédico adotado em 

outras regiões do país. Percebemos então a importância de mais estudos sobre a 

compreensão dos sentidos e significados atribuídos ao corpo e à comida no contexto 

baiano. 
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OS USOS DAS PRÁTICAS DE CUIDADOS COM OS USUÁRIOS/AS DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS) 

 
Milenna Jordana de Sousa Andrade407 

Vanderlan Francisco da  Silva408 
 
Resumo 
É objetivo desse trabalho, compreender como foi sendo desenvolvido o processo de ressignificação de 
tratamento de “corpos” que foram socialmente invisibilizados ao longo da história. Utilizamos como 
arcabouço metodológico, um estudo de revisão da literatura bibliográfica, assim como, elementos de 
experiências campo, evidenciando também, o processo de Reforma Psiquiátrica que foi delineando novas 
transformações de tratamento. 
 
Palavras-chave:  Reforma Psiquiátrica; CAPS; Estigma. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho refere-se a um pequeno recorte de uma pesquisa de Mestrado 

ainda em andamento, que tem como intenção maior analisar sobre as práticas de cuidado 

com os usuários/as frequentadores do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na cidade de 

Campina Grande, localizado no interior do Estado da Paraíba. Nesse presente artigo, tenho 

como objetivo, fazer uma discussão e apresentação de forma breve, das formas de 

tratamento de “corpos” que foram socialmente “invisibilizados” ao longo da história, como 

produção de formas de autonomia e controle institucional, de segmentos que foram 

controlando os discursos “aceitáveis” na sociedade. Discursos esses, que partiam de um 

pressuposto normativo e regularizador, que impunham uma adesão de regras e 

disciplinamento, para com sujeitos, ditos como “loucos” na sociedade. 

Para isso, farei uma breve revisão bibliográfica, utilizando-se de recursos literários 

sobre o assunto, através de um levantamento bibliográfico, para fazermos um caminho de 

reflexão referente como ao longo da história de como foi sendo construído o “espaço 

social”, constituído através do isolamento, como uma forma de excluir do meio social, 

indivíduos que possuíam alguma “marca” que o difere dos demais. 

Os mecanismos de estigma se estenderam para além do campo institucional, seja 

por meio dos manicômios e hospitais psiquiátricos, onde os mesmos eram levados, 

                                                      
407

 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS). Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). 
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naturalizado-se nas relações informais, para além, do espaço institucional, em detrimento 

das representações sociais que o imaginário da “loucura” foi tomando conta. 

 Partimos como arcabouço teórico, refletir sobre como as relações sociais de poder 

que permeiam o “corpo”, através da leitura em Foucault (1997) e Goffman (1961) para 

entendermos como a construção social do corpo do dito “louco” foi sendo moldado dentro 

de um cenário permeado de interesses. Do ponto de vista metodológico, propomos um 

estudo dessas literaturas, fazendo conexões com o “fazer etnográfico” no campo da saúde 

mental e seus delineamentos.  

Dessa maneira, afim de me situar nesse campo de estudo, apresentarei de forma 

breve, como os interesses da pesquisa foram se construindo. A temática sobre o estigma 

enfrentado pelas pessoas rotuladas como desviantes, nesse caso, os usuários do Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPS, tem me interessado desde a realização do meu trabalho 

monográfico409 de conclusão de curso durante a graduação em Licenciatura em Ciências 

Sociais na Universidade Federal de Campina Grande, Campus Sumé-PB. 

Desenvolvi um trabalho visando compreender as relações de sociabilidade e 

práticas de rotulação social dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

(Sumé/PB) entre si e com a comunidade local. Identificando a presença de atribuições 

estigmatizantes através da fala dos usuários, com o intuito de analisar as possíveis práticas 

de inserção e/ou exclusão social imposta aos mesmos.  

Em suma, para situar, o processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira tem uma 

história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças para a superação da 

violência asilar (Brasil, 2001). Tendo em vista, que a Reforma Psiquiátrica, não está atrelada 

somente na mudança do modelo social assistencial e clínico, e sim, na transformação do 

imaginário social da loucura. Pois o modelo psiquiátrico clássico criou para o “louco”, o 

lugar do manicômio e da exclusão social. Ao longo do texto, apresentarei um pouco sobre 

esse contexto.  No tópico a seguir, farei uma discussão sobre as formas de interações 

sociais, através de alguns clássicos da sociologia, como aparato de entendermos esse 

processo de exclusão nas relações sociais. 

                                                      
409

 Andrade, Milenna Jordana Sousa. “Doido é quem fala”: uma etnografia sobre sociabilidades e estigmas 
entre usuários/as CAPS de Sumé – PB. 2017. 
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Dinâmicas de Interações Sociais 

As interações e formas de exclusão social, cujo os valores e perspectivas de 

interpretação do mundo compõem a dinâmica de “distância” e “proximidade”, permite a 

possibilidade de interação, para aquele indivíduo que está em perfeita direção às regras 

que o permitem compor determinado grupo social. O “não fixar-se”, direciona um olhar 

negativo para o “outro”, não “ajustado”. As dinâmicas sociais de inserção dos sujeitos em 

grupos sociais se constroem por meio das percepções de realidade e vivências comuns que 

os integram relativamente, com os espaços sociais de acordo com as experiências 

particulares dos sujeitos. 

Pensar o fenômeno do “estrangeiro” em Simmel (2004), na qual não é discutido 

como visto ao longo da história, como o “viajante” e/ou o “comerciante” que chega hoje e 

vai embora amanhã. Mas, o que chega e permanece. O estrangeiro possui como 

característica, o desprender-se e não se fixar em um ponto seguro no espaço, “o fato de 

ser estrangeiro constitui naturalmente uma relação totalmente positiva, uma forma 

particular de interação” (Simmel,2004, p.134) 

O estrangeiro se configura como um elemento do grupo que possui uma autonomia 

perante a “mobilidade” nos circuitos de relação, e “objetividade” de não compromisso e 

posição fixa em um grupo, pois ele já o é parcialmente integrado. A pessoa que é 

considerada um “estrangeiro”, nas leituras da sociologia do desvio, perante à leitura dos 

ditos “normais”, é rotulado com a imagem do “estranho”, do “desconhecido”, do 

“forasteiro” e/ou Outsiders, como diz Howard Becker (2008), presente nas formas de 

exclusão social, ele é considerado como um “não-contato”, dentro dos segmentos de 

produção de normatividade. 

O desvio dentro da perspectiva da vida social se apresenta com um grau de 

“fechamento” daquilo que é dito “normal’ na sociedade, uma ação social “aventureira”410 

seguindo a perspectiva de Simmel, que aparece ao homem “normal” como loucura dessa 

possibilidade interpretativa da vivência e experiência “desviante”. 

                                                      
410

 Ver o Ensaio A aventura em Simmel. 
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Nessa perspectiva, colocar a saúde mental em questão, é pensar o sujeito que 

possui um adoecimento mental no ato da interação social como o “outro”, que é colocado 

e representado como o doente, o diminuído, o fracassado, o louco, diante de todas as 

expressões do imaginário social do senso comum. A desumanização do indivíduo está 

atrelado a “não-relação” do indivíduo, e consequentemente, o estrangeiro, a “síntese” do 

estranho. 

Diante dessa reflexão, busco levantar questões a exemplo da construção social das 

relações de poder sobre o corpo, a partir dos principais referenciais teóricos, Michel 

Foucault (1977) e Erving Goffman (1961), frente às discussões da sociedade moderna 

disciplinar em contramão da história da tortura do corpo, aquilo que o poder silencia e a 

história deixa a margem. 

 

A DOMINAÇÃO DO CORPO E RESISTÊNCIA DOS “DESVIANTES” 

As relações sociais em si, estão atreladas aos jogos de poderes que circulam sobre a 

“verdade” que lançamos sobre a representação do “outro”, as construções da dominação 

do corpo do sujeito estigmatizado, em perspectiva particular, aos que são tratados de 

“doentes”, “anormais”, e “loucos” na sociedade, o que faz com que o sujeito seja 

representado com uma ação “doentia” que pode afetar ou contaminar os ditos “normais” 

da sociedade. Quem se torna louco? Por quais razões estão sendo designadas causas de 

“loucura”? Mas, afinal, quem é louco? 

Durante muito tempo, não tão distante de hoje, as vozes do poder e do discurso da 

“verdade” estavam centradas pelos campos de saber e poder da medicina, psiquiatria e da 

criminologia, dentro de um domínio de valores científicos e éticas morais. Em particular 

sobre o poder do saber médico/psiquiatra, suas implicações eram basicamente a produção 

do discurso sobre a doença, estruturado numa correlação de forças entre a posição do 

“louco” e do psiquiatra no espaço asilar. Dentro dessa perspectiva, Foucault (1979), analisa 

que o nascimento do asilo foi fruto de um jogo de interesses de determinadas estruturas 

sociais e política.  

 
“*...+ Todas as técnicas ou procedimentos efetuados no asilo do século XIX – 
isolamento, interrogatório particular ou público, tratamentos – punições como a 
ducha, pregações morais, encorajamentos ou repreensões, disciplina rigorosa, 
trabalho obrigatório, recompensa, relações preferenciais entre o médico e alguns 
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de seus doentes, relações de vassalagem, de posse, de domesticidade e às vezes 
de servidão entre doente e médico. ” (FOUCAULT, p.122,1979). 

 

Em Vigiar e Punir (1977) Foucault apresenta como foram desenvolvidas as práticas 

punitivas ao longo da história entre os séculos XVI ao XVIII, ressaltando que em cada época 

particular quem criava as suas próprias leis. O suplício era a punição sobre os corpos dos 

condenados, uma cerimônia de tortura realizada em ato público, colocando o corpo como 

alvo de castigo por meio de um ritual de espetáculo. No século XIX, a punição deixou de ser 

uma cena, a tortura, como propõe Foucault, seria mais eficaz quando “invade a alma, a 

psicologia da alma”. (FOUCAULT, p.109,1977). 

A violência e o poder sobre o “corpo”, veio se constituindo, como havia relatado, 

por meio de uma manifestação de desenvolvimento de poder na sociedade. René Girard 

(1923) argumenta que a base constitutiva da sociedade é que os homens vivem em 

permanente conflito e violência uns com os outros, devido serem governados por esse 

instintivo mimético, como um componente natural da sociedade humana. 

 Nas sociedades mais simples sem o poder judiciário, o sacrifício teria como função 

minimizar esse gerador de conflitos, tendo em vista, que a violência estaria em todos 

(estado de natureza hobbesiana). Segundo Girard, o que caracteriza o homem é o desejo 

da violência, como componente natural dos seus comportamentos, tendo como finalidade 

final a harmonia estabelecedora da ordem social. Com o desenvolvimento do poder 

civilizatório e moderno, julga-se muitas vezes como superior aos poderes anteriores das 

sociedades mais simples, consideradas “primitivas”, “incivilizadas”. No final das contas, as 

práticas e rituais de sacrifícios possuem a mesma finalidade que o próprio sistema 

judiciário moderno. 

Na época moderna existe toda uma rede de controle, o corpo é um instrumento de 

intervenção, de supressão de direitos, no lugar do carrasco, constituiu-se todo um “corpo 

de técnicas” como, por exemplo, guardas, médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes, 

educadores, como diz Foucault, toda “uma maquinaria de poder”. O que interessa agora é 

o “corpo dócil”, o que pode manipular treinar, tornar útil em um regimento de disciplina, 

domesticação e vigilância. 

Os vistos como “desviantes” da sociedade no século XVIII, como o louco, o 

condenado, eram enquadrados a uma disciplina normalizadora, sendo objetos de controle. 
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Segundo Foucault (1977), o “jogo do olhar” hierárquico seria um dispositivo disciplinar 

realizado seja em asilos ou prisões, com uma vigilância monitoradora como função 

fundamental da nossa sociedade, o que Foucault vai definir como os novos “juízes da 

normalidade”. 

Em “Manicômios, prisões e conventos”, Erving Goffman (1961), fez um estudo de 

campo sobre a saúde mental e uma crítica às instituições psiquiátricas, na qual descreve 

minuciosamente o cotidiano dos internos e dos dirigentes, e de como o mundo do 

internado diz muito mais sobre as suas condições de internamento, do que 

necessariamente, a “doença” que possui. Sobre a definição de Instituição Total, em suas 

palavras: 

“Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho 
onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 
sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida 
fechada e formalmente administrada”. (GOFFMAN, p.11,1961) 

 

As Instituições Totais, em sua grande maioria, possuem esse grau de “fechamento” 

externo e interno, evitando que o internado possua um vínculo social na sociedade, como 

por exemplo, nos conventos, asilos, manicômios, presídios, campo de concentração, entre 

outros, que variam no seu grau de “fechamento”, alguns sendo mais fechados do que 

outros. Essa tendência de “fechamento” tem uma função de controle do comportamento 

dentro dessas instituições. 

No estudo minucioso de Goffman, observa-se a diferença entre o status de 

superioridade por parte dos dirigentes e o de inferioridade para com os internos, 

começando pela comunicação limitada entre as duas classes, e a restrição de mobilidade 

de ciclo social, sem esquecer a condição de estereótipos que está intrínseco às condutas 

nas relações sociais. 

Nesta perspectiva, devido a disciplina administrada pela equipe dirigente, os 

internos acabam seguindo uma padronização institucional, onde os mesmos perdem tudo 

aquilo que é referente ao seu “eu”, a sua identidade, marcas pessoais e materiais que são 

construtivos para identificação de cada um. Esse controle é uma forma de evitar que o 

internado tenha algum contato com o “mundo externo”.  

Os aspectos da sua vida pessoal seriam reduzidos a esse lugar de “reeducação” e 

“disciplina moral”. Logo, a interpretação do mundo social de um grupo, neste caso, dos 
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internos, seria definida pela interpretação preconceituosa do grupo dos dirigentes. Dessa 

forma, o desvio, encontra-se sistematizado nesse sistema de regras. 

Neste sentido, nas Instituições Totais, os sujeitos encontram-se sob controle 

interno, sendo vistos como incapazes de cuidarem de si mesmos o que representaria uma 

ameaça à sociedade, como é o caso dos sanatórios, prisões, hospitais para doentes 

mentais. Quando o interno passa uma estadia longa sem o contato com o mundo externo, 

Goffman caracteriza de “desculturamento”, devido aos vários aspectos de mudança na sua 

vida diária, principalmente, o que ele chama de “mortificação do eu” dentro da instituição. 

As Instituições Totais profanam toda autonomia e liberdade de ação do sujeito, o 

que significaria um símbolo de sua escolha pessoal. Em relação ao “mundo do internado”, 

Goffman (1961,p.31,1961) afirma que “*...+ nas instituições totais esses territórios do eu 

são violados; a fronteira que o indivíduo estabelece entre seu ser e o ambiente é invadido e 

as encarnações do eu são profanadas”.  

Os internos seriam temporariamente incapazes de enfrentar os desafios que a vida 

do “mundo externo” teria a lhe proporcionar. Esse controle das instituições gera uma 

negação da possibilidade de uma “vitória cultural”, nas palavras de Goffman (1961), devido 

as perdas das suas funções dos papéis sociais. No próximo tópico, traço alguns elementos 

de estratégias, que são utilizadas como resistência ao longo da história. 

 

AS ESTRATÉGIAS “OCULTAS” DO DISCURSO 

A representação ao longo da história referente ao comportamento dos sujeitos 

socialmente subordinados, foi sempre escrita e moldada em torno da imagem pública em 

relação as expectativas do “outro”, este, detentor do jogo do poder. Scott (2013) nos 

convida a pensar como foi sendo desenvolvido os processos de dominação na produção do 

“discurso público” e do “discurso oculto” nas relações de dominação nas relações sociais, 

apesar de uma perspectiva mais generalizadora, no que condiz aos processos de 

dominação, nos servirá como subsídio. 

Segundo Scott (2013), o comportamento público dos sujeitos subordinados 

refletem na representação social das expectativas de ação para o “outro”. Os sujeitos 

subordinados tenderiam a moldar o seu comportamento para não gerar conflito, conforme 

o medo à reação. 
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“*...+ usaremos o termo discurso oculto para caracterizar o discurso que tem lugar 
nos bastidores, fora do campo de observação directa dos detentores do poder. O 
discurso oculto é, pois, conotativo no sentido em que consiste em enunciados, 
gestos e práticas que, tendo lugar de fora de cena, confirmam, contraditam ou 
inflectem aquilo que aparece no discurso público. ” (Scott. 2013. p.31) 

 

Goffman (2014) acrescenta que, a impressão que o indivíduo transmite se 

diferencia na expressão que o mesmo emite. Essas diferenças podem ser observadas tanto 

nos símbolos verbais e o da sua representação corporal (dissimulação). Em algumas 

situações, o indivíduo pode tomar uma informação falsa (ocasional e intencionalmente), 

conforme a aprovação e aceitação num determinado grupo.   

O uso da “máscara”, permita-me fazer uma comparação, estaria para ambos 

autores, atrelado para um “jogo de aparências”, como uma tática teatral nesse cenário de 

dominação versus subordinação. Independente, se de um lado, os subordinados simulem 

seus comportamentos, e os detentores do poder, consigam controlar a “cena”, Scott (2013, 

p.38) ainda afirma que “*...+ aqueles a quem a dominação obriga a usar uma máscara 

descobrirão um dia que os seus rostos acabarão por se afeiçoar a ela”. Com o tempo, 

garantiriam a própria legitimidade de subordinação. 

 

EM BUSCA DE UMA NOVA REFORMA 

Nessa discussão de colocar o psiquiatra como produtor da verdade no espaço 

hospitalar, Foucault (1979) em Microfísica do Poder, apresenta mais alguns elementos 

importantes, de como as antipsiquiatrias da história moderna, surgiram como uma crítica 

ao papel dos poderes até então legitimados. As Antipsiquiatrias vão de contra a esse 

submetimento médico sobre a loucura, transferindo para o próprio doente, o poder da sua 

própria loucura. (FOUCAULT, p.126,1979). O sujeito antes excluído do mundo tornara-se 

sujeito da sua cidadania, e não mais “objeto” do conhecimento do saber biomédico e suas 

formas de tratamento. 

Por muito tempo, colocava-se como forma de conhecimento o “sujeito-objeto”, 

como uma “verdade” a ser produzida dentro daquela estrutura hospitalar, como um 

espaço de diagnóstico e classificação, onde os “doutores” era os principais responsáveis da 

produção da “doença” e “verdade”. 

Segundo Voz de Oliveira (2011), na década de 1940, pós segunda guerra, houve o 

surgimento de um movimento de contracultura nos EUA, França, em que militantes 



1031 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

levantaram críticas relacionadas as questões dos direitos humanos e à cidadania. Autores 

como David Cooper, David Loing e Gregory Bateson se constituíram como as bases da 

antipsiquiatria, acreditavam que a  loucura foi construída pelas relações de poder e das 

práticas discursivas, e que as grandes atrocidades ocorridas durante a história, foram 

através do agentes do saber médico/psiquiátrico com as formas de tratamento do 

sofrimento psíquico. 

Paulo Amarante (2009, p.01) nos apresenta alguns conceitos de dimensão 

epistemológica na psiquiatria, que são fundamentais para compreendermos o processo de 

“desinstitucionalização” dos hospitais psiquiátricos: 

 
“*...+ O primeiro é o de desinstitucionalização na tradição basagliana [...] Nesta 
tradição, a clínica deixaria de ser o isolamento terapêutico ou o tratamento moral 
pinelianos, para tornar-se criação de possibilidades, produção de sociabilidades e 
subjetividades. O sujeito da experiência da loucura, antes excluído do mundo da 
cidadania, antes incapaz de obra ou de voz, torna-se sujeito, e não objeto de 
saber.” 

411
 

 
Neste sentido, a reformulação do “fazer-psiquiátrico”, no qual apropriava do 

paciente com doença mental como um “objeto” do conhecimento clínico movido a maus 

tratos e uso coercitivo da violência, colocando-o como incapaz, por meio de um isolamento 

terapêutico não seria mais aceito. Muitas mobilizações foram sendo desenvolvidas 

referente a própria concepção de busca pelos direitos sociais e a natureza humana. 

Ainda conforme Amarante (2009), a desinstitucionalização só seria possível por 

meio de três características: uma mudança no modelo técnico assistencial, rediscutir as 

relações sociais e direitos dos portadores de transtornos mentais, e sua reinserção na 

sociedade, seu direito de ir e vir. Segundo o autor, o conceito de doença, por exemplo, 

teria um “discurso natural” de que a psiquiatria dá aos “não sujeitos”, e que é necessário 

desconstruir isso. 

Após as diversas críticas do modelo hospitalocêntrico, e início das mobilizações 

sociais, através de movimentos militantes, como por exemplo, o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental – MTSM, que começou nos anos de 1978 na sociedade 

                                                      
411

 Essa Tradição Basagliana, foi proposta pelo italiano e Psiquiática Franco Basaglia, uma grande percursor de 
um novo contexto de desinstitucionalização para os hospitais psiquiátricos, fazendo uma crítica a psiquiatria 
clássica, como por exemplo, do tratamento moral pinelianos, proposto pelos fundamentos de Philippe Pinel. 
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brasileira, como reflexo de um movimento internacional de luta pelos direitos dos 

pacientes psiquiátricos. 

 
“Portanto, é no cerne dessa crítica ao modelo assistencial dominante (prática) e 
ao paradigma psiquiátrico (teoria) expresso na ordem médica-psiquiátrica que 
emerge um novo modelo assistencial, e, consequentemente, um outro modo de 
cuidar e uma outra ética de trabalho do cuidado” (DUARTE,2012, p.80) 

 

De um modo geral, o CAPS é uma rede de saúde que tem como objetivo trazer uma 

nova dinâmica para com os sujeitos que sofrem de adoecimento mental, com uma nova 

proposta de acolhimento, em resposta ao não isolamento presente nos porões 

manicomiais da loucura. Um novo projeto terapêutico que proporciona aos usuários serem 

protagonistas do seu tratamento e da sua trajetória pessoal. Uma nova organização de 

atendimento e tratamento dos pacientes, dando uma atenção maior as pessoas com 

transtornos mentais graves, possibilitando sua inserção social na sociedade.  

O CAPS possibilita ainda uma criação de laços entre os próprios usuários, família e 

comunidade, executando suas atividades terapêuticas e de inserção social através desses 

três eixos. O tratamento psiquiátrico agora é tratado em um contexto extra-hospitalar 

quando o sujeito volta para a sociedade, antes afastado, havendo uma integração com o 

meio externo, na qual o tratamento não passa a ser apenas individual, e sim com a 

integração em outros grupos sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi de interesse do presente texto, traçar reflexões no que tange aos processos de 

construção social da invisibilidade de “corpos” que foram sendo “reconstruídos”, em 

detrimento dos contextos sociais, referente as suas práticas de “aceitação” e exclusão na 

sociedade. Como vimos, as transformações sociais que visavam lutar pela cidadania e 

direitos, perpassou por uma Reforma que não é somente uma discussão “instrumental” da 

causa, por trás, existe uma luta por humanização. Sem muitas delongas, como construir 

novas dinâmicas de sociabilidades, em detrimento, de uma “desconstrução” ao imaginário 

da loucura? Como está sendo ressignificado as novas práticas de cuidados para com os 

sujeitos em situações de adoecimento? 
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TRAZENDO O CORPO ABJETO À TONA: A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL NA ONG GTP+  
 

Thiago Henrique de Almeida Carvalho412 
David Ferreira de Araújo413 

 
Resumo 
O presente trabalho busca refletir as experiências do estágio docência, cujo intuito foi propor a experiência 
docente. Essas experiências ocorreram na ONG GTP+, que é conhecida por trabalhar com a comunidade 
LGBTQIA+ portadora do vírus HIV/AIDS. Para tanto, foi utilizado o método etnográfico e a pesquisa 
bibliográfica, na qual se deu através, respectivamente, da observação participante e da seleção de 
determinados artigos/livros em relação a tal temática (BUTLER, 2017; LOURO, 2013 e 2017). 
 
Palavras-chave: Estágio docência; Experiência; GTP+; Sistema educacional; Exclusão.  

 

Introdução 

O referente trabalho é fruto da experiência de docência, na disciplina “Estágio 

Curricular Supervisionado em Ciências Sociais IV”, no ano de 2018, como cadeira 

ofertada pelo Centro de Educação, na Universidade Federal de Pernambuco. A disciplina 

teve como objetivo propor a experiência docente, focando na formação do 

professor/educador e no ensino da Sociologia. Diferentemente dos estágios anteriores 

em que participamos, que foram realizados em uma escola periférica no Bairro Cidade 

Tabajara, Olinda/PE – Escola Estadual Tabajara –, esse último estágio teve como função 

sobressair do ambiente escolar, propondo, inicialmente, a realização de oficinas em 

ONGs ou espaços voltados à inclusão social, que visam atender pessoas cujas 

necessidades básicas não são atendidas. 

Dessa forma, tendo em vista a preferência de realizar o estágio em organizações 

não governamentais, propomos realizar um levante de instituições que estão mais 

próximo da nossa realidade e vivência. A ONG atendida foi a GTP+, Grupo de Trabalhos 

em Prevenção Positivo. Essa ONG trabalha com a comunidade LGBTQIA+ portadora do 

vírus da HIV e AIDS, principalmente com a parcela dessa comunidade que é mais 

marginalizada: as travestis e transexuais. Sendo assim, a escolha se deu diante das 

indagações sobre o papel das políticas públicas em relação a esses públicos, as 

desigualdades, as venerabilidades e a exclusão enfrentadas por esses, por exemplo, na 

                                                      
412
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escola, mercado de trabalho etc. Dito isso, cabe destacar que a realização desta 

experiência em um espaço que sobressaia o âmbito escolar, proporcionou-nos 

excelentes experiências com a diversidade, outra visão de mundo, capaz de não limitar 

(referimo-nos à Escola) a uma política-discursiva heterossexual, cuja 

heteronormatividade legitima a prática de considerar “normal” apenas a forma 

heterossexual de viver a sexualidade, invisibilizando e marginalizando sujeitos não-

heterossexuais  – “os desviantes” (CASTRO, 2014, p. 10/11 apud PASSOS e SILVA, 2012). 

Levando em consideração esses aspectos, o objetivo desse trabalho é trazer à 

tona e refletir nossas experiências fora do âmbito escolar e fazendo, por assim, dar vozes 

aos sujeitos que não se encaixam no padrão hegemônico heterossexual, elucidando suas 

vivências. Trata-se de fazer circundar uma troca de conhecimento, cuja pretensão se faz 

por se situar também fora do espaço físico universitário. Nesse processo, foi utilizada a 

pesquisa qualitativa, sendo mais exato, a observação sistemática em campo, uma vez 

essa que ajuda na articulação dos fatos com as teorias e no desvendamento das 

contradições entre normas/regras e as práticas vivenciadas cotidianamente pelos grupos 

e indivíduos na sociedade (MINAYO, 2009). O método etnográfico, baseado no suporte 

antropológico, também foi essencial, pois nos permitiu ver a prática docente com outros 

olhos, acessando coisas sobre as quais não poderíamos acessar, uma vez que com a 

vivência, espaços seriam preenchidos e alcançados. Aliado a isso, utilizamos também a 

pesquisa bibliográfica, na qual se deu através da seleção de determinados artigos e livros 

em relação a tal temática (GIL, 2008), isto é, através dos conceitos-chave de 

“Heterossexualidade compulsória” da filósofa Judith Butler (2017) e das reflexões sobre 

contexto escolar, gênero e sexualidade da pedagoga Guacira Louro (2013; 2017). 

 

A ONG GTP+: uma breve descrição 

A referente etnografia se iniciou no dia 08 de Maio 2018, às 14:30, tendo 

configurado questões explanatórias da ONG mais suas questões estruturais, como sua 

rede de funcionamento e as relações que se desenvolveram no contato com as vivências 

no espaço. A imersão nessa instituição nos possibilitou pensar em outros ambientes que 

refletem outras realidades sociais, sobressaindo do espaço escolar, na qual estamos 

habituados a pensar como único local de construção de conhecimentos. Cabe portanto, 
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exercer o olhar antropológico nessas práticas de observação, levando em consideração o 

olhar do pesquisador, como também o seu estranhamento em campo:  

 

No caso descrito aqui, o “familiar” está representado pela minha condição de 
docente e a presumida familiaridade com a cultura escolar que (para o bem ou 
para o mal) tem potencial incidência na construção dos objetos de pesquisa no 
campo da educação, em especial no desenvolvimento de etnografias escolares. 
Quanto ao “exótico”, ele estará aqui representado pela minha condição de 
pesquisador que se aproxima do campo teórico da Antropologia na tentativa de 
entender o significado que os antropólogos dão ao fazer etnográfico, 
compreensão fundamental para a realização de uma etnografia escolar que 
supere as limitações do seu uso como apenas um método de pesquisa. 
(DaMATTA, 1975 apud BERNADETE & ORGS, 2017, p. 55-56)  
 

Então, assim como Geertz (1977) apud Bernadete (2017), tornou-se necessário 

realizar uma descrição minuciosa, na qual mobilizasse todos os nossos sentidos, para 

que, assim, despertassem estranhamentos. Assim como Bernadete (2017), as primeiras 

inserções no campo podem ser consideradas angustiantes visto que não se sabe ao certo 

para onde dirigir o nosso olhar, pois o ambiente escolar encontra-se tão naturalizado que 

simplesmente o professor/etnógrafo não consegue estranhá-lo. Reformulando a referida 

citação indireta, faz por necessário refletir um espaço educacional que trabalha com 

soropositivos e um local voltado as pessoas LGBTQIA+.  

Antes de começar a relatar as experiências vividas na ONG GTP+, torna-se 

necessário trazer um pouco as características dessa instituição, tais como: sua 

localização, história, objetivos, projetos realizados, etc. 

O Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo (GTP+) é uma instituição sem fins 

lucrativos, localizada na Av. Manoel Borba, 545, no bairro da Boa Vista, Recife/PE. Fundado 

nos anos 2000, o GTP+ tem como objetivo criar um espaço onde as pessoas que vivem com 

o vírus do HIV/AIDS pudessem se encontrar e se sentir amparadas socialmente e, a partir 

disso, criar um sentimento de identificação e pertença ao grupo. Dito isso, desde o início 

dos anos 2000, seus projetos giram em torno de trabalhos voltados à prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, contribuindo para o enfrentamento do HIV/AIDS, 

bem como para o ativismo e educação de direitos humanos e cidadania das pessoas 

soropositivas e da população LGBTQIA+, tendo em vista que esses grupos sofrem violências 

simbólicas e físicas diariamente na sociedade brasileira.  
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Adentrando-se um pouco na experiência, no dia 08 de Maio, fomos para a 

instituição para realizar a primeira visita observativa. Como já citado, a ONG se localiza no 

bairro da Boa Vista, localizando-se próximo ao Hospital Altino Ventura. Logo na entrada da 

instituição, podemos perceber a receptividade das pessoas. Ao entrarmos, tinha um senhor 

que ficou, neste dia, responsável por tomar conta do Brechó. Perguntamos como teria 

acesso a ONG e ele pediu para subirmos a escada. Ao subirmos, pudemos notar um pouco 

a situação ao qual a instituição passava, as escadas de madeira não estavam tão fixas e 

com defeitos. Chegando ao primeiro andar, encontramos uma moça chamada Michelle, 

que se considera travesti. Ela cuidou de chamar Wlademir Reis, diretor da ONG. O 

respectivo senhor foi muito atencioso e teve todo aquele momento de recepção e 

apresentação. Desde o início, ele se mostrou muito caloroso com a nossa presença, 

contando as situações que a ONG vinha passando.  

Em entrevista realizada com o diretor da ONG, Wlademir Reis explicou um pouco 

sobre um dos projetos que foram desenvolvidos na instituição, como o projeto Mercadores 

de Ilusões voltado aos profissionais do sexo, que buscava fortalecer a autoestima, 

cidadania, empoderamento e postura de protagonismo social. Tudo isso era trabalhado por 

meio de oficinas de qualificação direcionadas à prevenção de DSTs, HIV/AIDS. O projeto 

Mercadores visava promover discussões latentes a respeito do enfrentamento dos desafios 

e vulnerabilidade social e educacional dos profissionais. Dentre essas informações, também 

comenta o diretor da instituição:  

 

A partir de nossas oficinas, criamos o sentimento de conscientização desses 
profissionais, para pleitear espaços na sociedade, assim como a postura 
autônoma em relação a vizinhança, aos clientes, ao uso de preservativos e a 
administração da renda. A atividade desempenhada pelo profissional do sexo 
surge, muitas vezes, como forma de sobrevivência financeira, porém pode 
acarretar em um conjunto de vulnerabilidades como as doenças sexualmente 
transmissíveis, violência urbana e lgbtfobia.  
 

Foi possível ver, tanto através do discurso de Wlademir Reis, tanto das nossas 

conclusões, que a ONG estava passando por um momento difícil, sem condições até de 

pagar o aluguel e a energia. Ele falou que antes, a ONG contava com um restaurante, onde 

se conseguia, através disso, arrecadar dinheiro, porém, por questões financeiras, isso não 

funciona mais. Além do mais, todos os projetos já desenvolvidos por eles estão parados e 

esperando o aval do Estado de Pernambuco. Desta forma, eles estão contando com a ajuda 
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de alguns colaboradores, com doações e com um bazar no qual eles conseguem angariar 

fundos para pelos menos ter o básico na instituição, que é alimentar algumas pessoas por 

não terem o que comer e aonde comer. Depois da longa conversa de acolhimento, ele nos 

levou para conhecer a instituição internamente: a sala de “iniciação”, onde as pessoas os 

procuram para dar início a todos os procedimentos, ele falou que geralmente as pessoas 

chegam lá para pedir auxílio, como também solicitar a feitura de exame para saber se tem 

HIV/AIDS; posteriormente, ele nos levou para a sala da coordenação, onde possuía três 

subdivisões: a sala do diretor, a sala dos demais membros e outra que funcionava para a 

prestação de serviços sociais. O diretor nos alertou que infelizmente, a instituição não tá 

oferecendo esses serviços e que espera que logo volte a funcionar. Por fim, ele mostrou a 

cozinha da ONG, onde geralmente fica a Michelle, ele falou que ela fica lá, quase todos os 

dias. Em uma conversa formal, ela nos contou o seguinte:  

 

Me sinto prazerosa por estar na instituição, mas que infelizmente não posso está 
todo dia, pois não tenho dinheiro para passagem. Quando eles têm dinheiro para 
passagem, eu venho pra cá. Amo quando venho, me sinto bem. É minha segunda 
casa: eu cozinho, eu ajudo na limpeza, eu fico tão bem mesmo. Queria muito que 
a nossa situação estivesse muito melhor, estamos passando por uma fase 
péssima. Conheço a ONG faz muito tempo, venho aqui direto. 
 

Wlademir Reis falou que ela não estar em suas melhores condições, ela sofre de 

problemas psicológicos e que já faz aproximadamente dez anos que estão tentando a 

aposentar. Além disso, afirma:  

Eles alegam que a doença ta controlada, que ela ta bem, mas vejamos o dia a dia 
dela, ela já tentou se matar, não pode ficar sozinha, veja vocês a situação dela? 
Vocês acham que ela está no seu juízo perfeito? Estamos com um advogado e ele 
estar com esperança que iremos ganhar. Ela merece a aposentadoria e não tem 
condições de trabalho. Ela nos ajuda aqui, mas ela caí no choro, se desespera.  

 
Nota-se o quão esse público-alvo é esquecido e que a instituição ainda luta para 

suprir a carência governamental. Diante de tudo o que foi relatado, foram realizadas duas 

oficinas, mesmo que essas propostas de intervenções fossem mínimas diante da ampla 

gama de problemas que atinge a instituição, tendo como finalidade promover uma maior 

reflexão dos problemas que os afligem, como por exemplo, a reivindicação dos seus 

direitos como cidadãos, a fim de que possam ocupar os espaços que possuem direitos para 

se manifestarem, promovendo a cidadania entre esse grupo pelos movimentos sociais ou 

populares.  
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Nesse sentido, pensar uma educação que venha na direção oposta a essa 
ideologia excludente escolar, que atenda às necessidades da população excluída 
dos direitos básicos da existência humana e dos princípios da formação de 
sujeitos críticos – conscientes e construtores de sua história, uma educação 
direcionada e construída para atender as necessidades do povo, a partir de suas 
realidades. (MACIEL, 2011, p. 328). 

 

Paulo Freire (1987) trouxe importantes reflexões sobre os sujeitos postos à margem 

da sociedade, por entender que tais pessoas são detentoras de um saber que não é 

valorizado e que são excluídas do conhecimento historicamente acumulado pela 

sociedade. Isso nos mostra a relevância de se construir uma educação a partir do 

conhecimento do povo e com o povo, provocando uma releitura da realidade na ótica do 

oprimido, que ultrapasse as fronteiras das letras e que se constitua nas relações históricas 

e sociais (FREIRE, 1987). Desse modo, no próximo tópico, desdobraremos nossas 

experiências a partir das duas oficinas realizadas: a primeira oficina foi sobre a construção 

de cartazes, para a 13º edição do International Aids Candlelight Memorial, onde elxs, a 

partir do senso crítico, buscaram reivindicar e mostrar seus descontentamentos, a 

segunda, em paralelo com essas idealizações, foi realizada um debate, no qual foram 

mostrados vídeos sobre como se vive com HIV/AIDS.  

 

O projeto de intervenção: a experiência vivida além do espaço escolar  

O projeto de intervenção teve por ventura sobressair de espaços que reflitam a 

escola como uma instituição única de ensino, isto é, “dona onipotente” das relações de 

ensino e construções dos saberes. De acordo com Ana Cavaliere (2002), as novas 

discussões sobre o papel da escola e sua importância nas nossas vidas nos trazem uma 

variedade de questionamentos, dentre eles, o papel dessa instituição como um espaço 

capaz de moldar os indivíduos, ensinando ou normatizando, por exemplo, determinados 

papéis no que se concerne ao gênero e uma póstuma sexualidade heterossexual.  

Dentro desse parâmetro, a autora citada acima nos dá um norte para que possamos 

romper como essa barreira focada e institucionalizada nos ambientes de aparatos 

educacionais legitimados pelo Estado. Com isso, é possibilitado e incentivado os diversos 

saberes, a humanização dos lugares que ultrapassem os laços escolares, sendo esses 

voltados aos processos populares, onde não necessariamente a escola participe desse 

processo de formação das pessoas, uma vez que a escola pode atuar, como afirma Louro 
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(2017), na construção das diferenças, das distinções, agindo diretamente, através de seu 

mais diversos mecanismos, na legitimação de valores estruturais conhecidos em nossa 

sociedade, como, por exemplo, na disseminação da padronização do gênero masculino e 

feminino e na exclusão dos desviantes/abjetos. O termo “abjeção” “se refere ao espaço 

que a coletividade costuma relegar aqueles e aquelas que consideram uma ameaça ao seu 

bom funcionamento, à ordem social e política” (MISKOLCI, 2017, p. 24).  

 “A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que 

cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o lugar dos pequenos e 

dos grandes, dos meninos e das meninas”. (LOURO, 2017, p.62). Logo, sua importância 

para nossa sociedade, se dar para além da sua capacidade de encaminhar os jovens para o 

conhecimento científico e, consequentemente, direcionando-os para o mercado de 

trabalho, para fins capitalistas, consiste também na realidade sobre qual Foucault (1987) 

apud Louro (2017) projeta e idealiza, sob a visão ótica da disciplina, que tem por obrigação 

fabricar corpos submissos, exercitados e dóceis. 

 

(…) estabelecer as presenças e ausências, saber onde e como encontrar os 
indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder a cada 
instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as 
qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e 
utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico. (FOUCAULT, 2014, p.123)  
 

Dessa forma, a instituição escolar na qual realizamos os estágios curriculares 

anteriores, como já falado, atua diretamente na formalização do binarismo de gênero, 

projetada sobre a guia da heterossexualidade compulsória e na exclusão das sexualidades 

que divergem do padrão hegemônico. Para mais, a sua grande função é de manter a “paz 

cívica”, a ordem social e o estabelecimento de uma classificação, segundo ao qual Foucault 

(2014) aponta a separação daqueles que são “bons” e “maus”, servindo a uma lógica de 

indivíduos educados e disciplinados, a fim de alcançar a regulação do corpo dos indivíduos.  

Logo, é interessante pensarmos espaços que possibilite esta fuga normativa, uma 

vez que grande parte das escolas:  

 

 

 

Através de seus currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, 
materiais didáticos, processo de avaliação são, seguramente, loci das diferenças 
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de gênero, sexualidade, etnia, classe – são constituídos por essas distinções e, ao 
mesmo tempo, seus produtores. (LOURO, 2017,p. 68).  
 

Assim, a questão chave deste trabalho é evidenciar o contato com outras realidades 

sociais, pois, levando em considerações nossas experiências no estágio docência, na Escola 

Tabajara, esse ambiente circundam viés político heterossexual, isto é, a prática de 

considerar “normal” apenas a forma heterossexual de viver a sexualidade, invisibilizando e 

marginalizando sujeitos não-heterossexuais - “os desviantes” (CASTRO, 2014, p. 10/11 

apud PASSOS e SILVA, 2012), impulsionando regulamentações ideológicas que pregam a 

naturalidade e a normalidade da heterossexualidade compulsória (coerência do sexo, 

gênero e desejo), bem como a sua materialização nos corpos (BUTLER, 2017).  

Dessa forma, foi através dos projetos de intervenções que foi possível estabelecer 

contato e diálogo com as pessoas sobre qual nossa sociedade, bem como o Estado 

marginaliza, pois, além de serem portadores do vírus do HIV/AIDS, elas sofrem grandes 

sanções por serem divergentes das normativas esperadas e disseminadas pelas instituições 

sociais (família, escola e etc). Logo, foi por intermédio do diálogo e da observação que 

pudemos, em paralelo com as duas oficinas (a construção de cartazes, visando a ação 

reivindicativa para a 13º edição do International Aids Candlelight Memorial e a oficina de 

mostra de vídeos/curtas e debates sobre como se viver com HIV/AIDS), perceber a 

importância de sobressair desse espaço escolar excludente e trazer o viver e as 

experiências de pessoas soropositivas, vivendo em áreas de vulnerabilidades e 

apresentando uma certa carência social, econômica e política.  

A nossa primeira oficina foi realizada dia 18 de Maio, com 15 pessoas. Levamos 

todos os materiais: cartolinas, tintas e pilotos. Como já tinha sido previsto por Wlademir 

Reis, as pessoas que participariam do ato, já estariam na ONG, para um almoço, por isso 

ele nos pediu para chegar cedo. Antes mesmo de começarmos com a oficina, falamos da 

importância desse ato para a busca de direitos e reivindicações, por isso, pedimos que elxs 

se atentassem a realidade do movimento e nas suas reivindicações, pois elxs são atores 

sociais como qualquer outro, merecem respeito e, além de tudo, merecem ser, ainda mais, 

inseridos em nossa sociedade. Em seguida, espalhamos as cartolinas pela sala de palestra, 

para que pudessem ser feitos os devidos preenchimentos. Em paralelo a isso, Wlademir 

Reis, muito emocionado, contava para todos, que apesar de vivermos em uma era em que 

há informações sobre tudo e em todo lugar, os números de infectados pelo vírus HIV/AIDS 
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ainda assustam e a falta de debates só agrava esse cenário. Por isso, ficou feliz em ver tal 

oficina de reflexão e que se o Estado olhasse pra essas pessoas, talvez tivéssemos poder de 

prevenção. Seguem abaixo algumas fotos da realização das oficinas.  

 

Fotos 1 e 2 - Momentos da realização da Primeira oficina dos cartazes para o 13º edição do International Aids 
Candlelight Memorial 

 

 

 

 

 

   

 

Fotos tiradas por Thiago Carvalho 
 

Consequentemente, vimos as pessoas contagiosamente escrevendo, sendo uma das 

poucas vezes na nossa vida que nos sentimos úteis para a sociedade, atuando ao lado das 

pessoas que se tornaram “invisíveis” e marginalizadas. “Ao certo”, o local que deveria 

desestabilizar essas ordens imperativas heterossexuais seria a escola, não atendendo a 

isso, o mínimo que deveria ser feito é refletir, nos espaços de inclusão social, o 

protagonismo social. A Segunda oficina se realizou na quarta-feira, 13 de Junho. Baseando-

se na anterior, tentamos incentivar as pessoas a buscar os seus direitos. Assim, passamos 

alguns vídeos, chamados “Como é viver com HIV e AIDS?”, “Soropositivos falam sobre 

como viver com o vírus HIV” e  “Tenho HIV e agora?”, disponibilizados no YouTube414. 

Neles se encontram elementos de luta por seus direitos, bem como um pouco de relatos 

das reações das pessoas ao descobrirem que são portadora do vírus HIV/AIDS e suas 

vivências posteriores ao descobrimento. Encontravam-se, na ONG, no dia da oficina, 20 

pessoas, a maioria delas da comunidade LGBTQIA+ e profissionais do sexo. Wlademir Reis 

nos pediu para que trouxéssemos lanche, pois grandes partes delxs não se alimentam 

direito, como também pediu para que arcássemos com as despesas das passagens, pois 

                                                      

414
 https://www.youtube.com/watch?v=pWfAEZqFIAw; 

https://www.youtube.com/watch?v=15DG4QelzhA&feature=shareehttps://www.youtube.com/watch?v=A
_88kdUXNxk&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=pWfAEZqFIAw
https://www.youtube.com/watch?v=pWfAEZqFIAw
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=A_88kdUXNxk&amp;feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=A_88kdUXNxk&amp;feature=share
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muitos não têm nem o que comer, imagine passagem: “queria muito poder ajudar vocês, 

mas não temos dinheiro, nossa situação não está boa”, disse o diretor.  

Ao rolar os vídeos, vimos as pessoas empolgadas, quase todxs se concentravam, 

menos Fernanda, ela se mostrava impaciente, balançava os pés, se movia na cadeira, 

levantava e mudava de lugar. Ao acabar o filme, fizemos uma roda para deixá-los mais 

confortáveis, para que o diálogo fluísse. Com isso, queriamos ouvir delxs as indagações 

sobre os vídeos, escutar suas dúvidas, seus relatos e etc. Como alertado por Wlademir Reis, 

pouquíssimas pessoas se portaram a falar, a primeira falou como isso é importante para 

que busquem sempre seus direitos: “o governo tem que atender a gente, temos direito”. E 

continua: “Somos esquecidos, mas somos gente e temos os mesmos direitos que pessoas 

que tem boa saúde”, falou Paula. Outra a falar foi Rose, travesti, se prostitui pela noite, ela 

nos falava que não teve tempo de estudar, e, quando estudava, em 2007, as pessoas a 

chamavam de bicha, “traveco”, que aquele não era o seu lugar. Ela afirmou: “mesmo se 

fosse, não poderia continuar, tinha uma vida, meus pais me colocaram pra fora, tinha que 

escolher entre trabalhar e estudar, minha escola é na rua, na briga com as bichas, é 

babado”. A seguir, encontram-se algumas fotos da oficina. 

 

Fotos 3 e 4 - Momentos da realização da Segunda oficina da mostra de vídeos e debates 

 

 

 

 

 

  

 

Fotos tiradas por Thiago Carvalho.  
  

Assim, essas propostas de intervenções foram mínimas, mas frutíferas para pensar 

outra realidade, aquela que não exclui as pessoas ditas “abjetas”. Esse lugar proporcionou, 

e proporciona, o acolhimento para pessoas da comunidade LGBTQIA+, sentimo-nos 

totalmente a vontade. Um espaço que acolhe a diversidade que, diferentemente da escola, 

não se preocupou em direcionar os ensinamentos estruturais da sociedade. Este ambiente 
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nos proporcionou a abertura e o diálogo com as outras vivências, mostrando-nos um 

ambiente mais acolhedor e alegre.  

Dessa forma, promover a reflexão e a cidadania para esse grupo foi extremamente 

importante para dar vozes aos sujeitos que não se encaixam no padrão hegemônico 

heterossexual. Para mais, as oficinas possibilitaram o diálogo e a interação entre nós e os 

membros, além de estimular a relação do grupo com o papel de cidadania e na busca de 

seus direitos. Para isso, com bases nas autoras Butler (2017) e Louro (2017), nossas 

propostas de intervenções visaram desestabilizar a imagem que circunda a escola como 

única fonte de saber. De acordo com Carvalho&Araújo (2018) apud Louro (2013), a escola 

não é nada mais que um lugar privilegiado, tendo por via instruir crianças e jovens para o 

binarismo sexual e de gênero, bem como os preparando moral e fisicamente, para a 

disciplinação e docilização corporal. Foi pertinente refletir sobre isso, uma vez que essas 

pessoas refletiram sobre seu lugar na sociedade, trazendo suas vivências e realidades. 

Atrelado a isso, pudemos estabelecer, mediante os aportes teóricos das autoras, Louro 

(2013) e Butler (2017), que não é só a escola que consiste em reprimir e excluir as outras 

formas de viver as sexualidades e o gênero, mas também outras instituições e espaços, 

pois é, no dia a dia, por exemplo, que essas pessoas são violentadas, sofrem preconceitos, 

são excluídas do mercado de trabalho, das escolas e etc. Mediante a isso, o único espaço, 

que sobrava para elas, era a prostituição e o tráfico de drogas (cabe salientar que isso se 

refere a um recorte de raça e classe).  

Desse modo, o arcabouço teórico de Louro (2013; 2017) sobre a escola enquanto 

um lugar que ajuda a instaurar as padronizações e ações dos indivíduos, direcionando-os 

para um postulado legítimo de masculinidade e feminilidade heterossexual, foi muito 

importante para mostrar que, por mais que grandes partes das escolas excluam aqueles 

que não se fundem nessa forma, disseminando desigualdades de gênero/sexualidade, 

devemos, por exemplo, buscar sempre o diálogo, seja em outros espaços, seja neste 

mesmo espaço assimétrico, pois como afirma Freire (1980), o dialogo é fundamental para 

construir empatia e a compreensão e um mundo mais humano.  

Para desestabilizar esse sistema, que visa patologizar a comunidade LGBTQIA+ e as 

pessoas portadoras do HIV/AIDS, devemos insistir e buscar a todo tempo nossos direitos, 

reivindicar, cobrar das autoridades as suas melhoras, é preciso saber de seu papel, exercer 

sua cidadania. O medo axiológico das estruturas compulsórias da heterossexualidade, que 
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segundo Butler (2017) é um sistema que determina o gênero, que, por conseguinte, 

condiciona a um determinado tipo de desejo, a heterossexualidade, visa afastar das 

práticas, que já se encontram estabilizadas, o desmembramento, pois acontecendo a 

derrocada deste sistema hegemônico, acarretará uma consequente perda econômica e 

social dos fatores que são regularmente historicizados como “dado e natural”. Por isso, o 

medo do diferente, do que ele pode causar nas estruturas da nossa sociedade. Sob essa 

lógica e diante dos auxílios das autoras, buscamos conduzir nossos debates não em uma 

tradução acadêmica, mas procurando construir artefatos que dialoguem com as suas 

realidades e dos locais de onde eles vieram, uma vez que não é essencial apresentar, por 

exemplo, que a heterossexualidade compulsória busca a coerência entre 

sexo/gênero/desejo (BUTLER, 2017), mas apresentar uma realidade pautada em seus 

ensinamentos e suas visões de mundo.  

 

Considerações finais 

Assim, a promoção de oficinas promoveu uma auto-renovação entre os indivíduos 

da ONG GTP+, bem como proporcionou a esses atores sociais um protagonismo de luta 

pelas suas ações e seus direitos. Além do mais, essas experiências promoveram um olhar 

mais humano, diferente do olhar da escola, cujas experiências foram cercadas de 

normatizações de gênero e sexualidade.  

Sair do espaço escolar, onde quase todas possuem vieses e perfis imperativos 

heterossexuais, possibilitou um novo horizonte: necessitamos aprender com os sujeitos 

marginalizados, uma vez que a produção e construção do conhecimento e o aprender não 

se restringi a uma instituição escolar.  

Por via, destacado que o ensinar deve ser revisto. Ser professor envolve uma porção 

de saberes, envolve ter didática, estratégias de ensino e ser consciente de seu papel de 

facilitador e transformador de realidade. Assim, ser professor envolve mais que dar aula, é 

se preparar, é entender o aluno, é ser prático e entender a realidade social de cada 

indivíduo, é pensar no ensino fora do espaço escolar, é atender “a multidão”: o gay, a 

lésbica, a/o transexual, a travesti, o/a não binário, o/a bissexual, é respeitar e atender a 

diversidade, é não normatizar papéis sociais e regras, é ensinar que todos são iguais. Não 

bastar lecionar, é preciso repensar suas práticas e ser pesquisador de seus atos.  
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INTERFACES ENTRE MASCULINIDADES E VIOLÊNCIA 
 

Elcimar Dantas Pereira415 
 
Resumo 
O trabalho em tela propõe estabelecer possíveis interlocuções teóricas entre as categorias masculinidade e 
violência. O percurso percorrido neste trabalho aponta para encontros relacionais que se observadas as 
categorias a partir de marcos contextuais, não as interligam de maneira imediata sendo necessário entender 
os deslizamentos categoriais complementares que ocorrem nesses encontros. Tornando-se imperativo 
discutir questões como: relações de gênero e violência. Mas também: Raça, classe social, processos e agentes 
de Estado. 

 
Palavras-chave: Masculinidades e violência. 

 

Introdução 

O processo de socialização desenvolvido de maneira diferenciada para homens e 

mulheres na sociedade brasileira, em especial no caso do nordeste onde o ser homem 

passa pelo universo da virilidade, que está relacionada ao desenvolvimento de uma 

agressividade, que se reflete no uso da força física como elemento norteador de suas 

identidades. Enxergando a sociabilidade violenta, a socialização baseada na agressividade e 

uma maior exposição à esfera pública como fatores norteadores de uma compreensão 

acerca de uma maior incidência de atos de violência entre indivíduos do sexo masculino. 

Bem como, percebendo que o exercício e a experiência da violência representam uma 

ruptura do contrato social e dos laços sociais, levando a fenômenos de desfiliação, 

quebrando as relações de alteridade e rasgando a relação entre o eu e o outro é que nos 

propomos neste artigo estabelecer possíveis interlocuções teóricas entre as categorias de 

masculinidade e violência. 

Essa ideia pode ser corroborada por pesquisadores como Silva (2011) que ao 

discutir a lógica perversa da produção de homicídios em cidades de porte médio no Brasil, 

vai chamar atenção para o fato de que: 

“No Brasil atual, as práticas de violência física e direta continuam sendo um privilégio “reservado” aos 
homens que muitas vezes fazem das mulheres suas vítimas”. Isso não implica que as mulheres seriam 
necessariamente mais refinadas do que os homens, pois pensar assim seria aceitar de forma inconteste a 
ideologia da dominação masculina. O fato é que uma maior exposição à esfera pública aliada às formas de 
sociabilidade que colocam o uso da violência como parte integrante do “ethos” masculino faz dessa junção 
uma combinação potencialmente explosiva. (SILVA, 2011:8) 

                                                      
415

 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e Professor de Antropologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Mara Viveros (2002), ao fazer um apanhado das discussões acadêmicas sobre 

homens e masculinidade, revelará que os debates acerca das relações de gênero com 

ênfase nos estudos das masculinidades, serão orientados inicialmente, em especial na 

América latina, por uma perspectiva que perpassa a articulação desse debate com o 

machismo como culto a virilidade. Em contrapartida a partir da década de 80 incorpora-se 

a perspectiva feminista de compreensão da masculinidade como construção cultural, 

portanto, como resultado de um processo relacional de gênero, o que possibilitou um 

amplo conjunto de estudos realizados por mulheres, que reinserem o homem e o 

masculino na arena desses debates. 

No exercício que fará de levantamento bibliográfico sobre o que fora produzido na 

América latina nas décadas de 80 e 90, acerca dos trabalhos acadêmicos voltados para o 

debate sobre masculinidades, Mara Viveros, o dividirá em três eixos temáticos: identidades 

masculinas, as masculinidades na esfera privada, violências e homossociabilidades 

masculinas. 

Para este momento, interessa-nos o debate sobre violências e homossociabilidades 

masculinas. Uma vez que nesta discussão se pode evidenciar a construção das identidades 

masculinas como resultado de um ambiente de violência histórica e violência estrutural 

presentes na América latina. 

Os primeiros estudos voltados a essa questão, seguindo a discussão de Mara 

Viveros, se voltam para programas de intervenção com homens envolvidos em situações 

de violência doméstica. Nesses estudos se observa o machismo como um desencadeador 

de atitudes violentas, no qual se percebe que por traz desses atos se esconde um conjunto 

de experiências de conflito relacionadas ao medo, a vergonha e a grande sensação de 

vulnerabilidade. 

Posteriormente o debate sobre violência e masculinidades sairá do eixo apenas da 

família, e passará a territorialidades como o bairro ou instituições como as prisões e as 

forças armadas. Nesses espaços fica evidenciado o fato da necessidade de associação a um 

grupo como meio de manutenção ou preservação de identidades masculinas. Como 

assinala Humberto Labarca (Apud VIVEROS:2010), quando estuda a violência masculina 

juvenil em torcidas de futebol das populações pobres de Santiago do Chile e observa que as 
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torcidas de futebol, tem como mecanismo regulador de suas ações a defesa da 

territorialidade e o nível de medo que conseguem impor aos outros. 

Em instituições como as prisões as negociações em torno das identidades 

masculinas, são realizadas a partir de “contratos sociais”, isto é, contratos tácitos, porém, 

bastante rígidos que obrigam os indivíduos a reorganizarem os seus referenciais de mundo 

para se adequarem a uma instituição total que, desde sua proposta inicial, procurou  

incorporar como característica primordial a forte vigilância e controle, além do 

disciplinamento com o objetivo de corrigir os indivíduos que de alguma forma 

transgrediram normas preestabelecidas pelo ordenamento jurídico. 

Nessa reorganização dos referenciais e até certo ponto de suas próprias 

identidades, esses indivíduos costumam desenvolver estratégias que lhes auxiliam na 

construção de suas redes de sociabilidade, como nos revela Pereira (2004). Muitas são as 

estratégias desenvolvidas no ambiente prisional. Entre elas destaca-se o pacto ou lei do 

silêncio firmado entre os apenados. Essas relações se desenvolvem a partir de um jogo 

entre o que se pode ou quer revelar ou confidenciar e aquilo que se quer ou deve ocultar 

do processo de comunicação entre os indivíduos, variando de acordo com a posição de 

poder e hierarquia que o individuo ocupa no grupo. Conforme assinala Luiz Alberto 

Mendes (2001), a fidelidade a esse pacto é condição precípua para a sobrevivência dos 

indivíduos nas instituições carcerárias. Ser “cabueta”, (delator) é considerado crime 

hediondo com direito a tratamento exemplar como a morte física ou social por meio do 

isolamento total. 

Mara Viveros irá observar que existe uma forte relação entre a violência exercida no 

espaço público e a violência exercida no âmbito doméstico. Segundo a autora: 

 

(...) parece possível dizer que a violência política e social que tem caracterizado a 
história dos países da região tem afetado diretamente a dinâmica interna das 
famílias, gerado mortes, deslocamentos geográficos, etc. Por sua vez, uma 
socialização mediada pela violência como forma de resolver conflitos produziram 
mulheres e homens que reproduzem essas formas de relacionamento na esfera 
pública. (VIVEROS, 2000:98). 

 

Sendo assim, é possível observar que existe um embrincamento contextual na 

geração de atos de violência, que não remetem necessariamente ao sexo dos sujeitos. 

Portanto, ser homem não o faz necessariamente violento, mas os contextos relacionais de 

produção de papéis de gênero e condições de existência o fazem. 
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A interseccionalidade entre gênero, raça e classe 

Em pesquisa realizada sobre os casos de homicídios na cidade de Mossoró/RN no 

ano de 2011 (PEREIRA: 2018), foi possível observar uma predominância de casos de 

homicídios entre homens, cerca de 90% dos casos, sendo estes em grande maioria jovens, 

com um percentual de aproximadamente 70% dos casos de homicídios entre homens de 

até 30 anos de idade. Deixando claro que são os homens quem mais morrem e também os 

que mais matam neste tipo de crime. 

Na mesma pesquisa, onde se procura localizar os bairros com maior incidência de 

homicídios, na referida cidade, fica evidenciada uma alta concentração de homicídios  na 

região norte, sendo o bairro Santo Antônio, de forte característica periférica, 

invariavelmente o bairro de maior incidência. A partir da coleta de dados nos três maiores 

jornais da cidade, restou verificado que o bairro Santo Antônio teve 29 homicídios em 

2011, em uma análise mais detalhada, pode-se perceber que este bairro sozinho já 

ultrapassa o número de homicídios tolerados pela OMS, que é de 10 homicídios para cada 

grupo de 100.000 habitantes, tendo em vista que a cidade de Mossoró possuía 288.162 

habitantes no ano de 2011, o número tolerado seria de 28 homicídios nesta cidade, neste 

ano de referência. 

Dados recolhidos do mapa da violência 2012 (A cor dos homicídios no Brasil) 

apontam para um crescimento exponencial dos homicídios entre pessoas negras na década 

de 2000 saindo de 58,6% em 2002 para 71,1% em 2010. 

Tomados de maneira isolada, esses dados podem levar a caminhos interpretativos 

diferentes e até certo ponto divergentes de acordo com os usos que se possam fazer. No 

entanto, interessa-nos colocar em evidencia esse tripé: gênero somando-se a raça que por 

sua vez se soma a classe, como aspectos indissociáveis e relevantes nas leituras analíticas 

realizadas por feministas sobre mulheres e que aqui gostaríamos de recuperar para então 

podermos entender que as questões que relacionam masculinidades e exercício de atos de 

violência também podem ou devem ser vistos sob este viés. 

Em mulheres, raça e classe, Angela Davis (2016) se propõe a fazer um apanhado 

histórico da situação de homens e mulheres negras que foram escravizados no período 

pós- abolição, nos Estados Unidos, e as persistências históricas de praticas racistas. Seu 

trabalho discute o racismo institucional, constituinte de práticas culturais sancionadas no 



1051 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

cotidiano, embora seu foco principal seja a situação das mulheres negras, triplamente 

exploradas em sua condição de mulher, negra e trabalhadora. Portanto, além de sofrerem 

com a lógica da  produção escravista sob a ameaça do açoite, as mulheres negras eram 

instrumentos para garantir a força de trabalho escravo, sendo frequentemente vítimas de 

estupro. 

A autora aponta a questão do estupro como um dos sintomas mais evidentes do 

racismo. Nos Estados Unidos, assim como em outros países capitalistas, as leis contra o 

estupro foram elaboradas para proteger esposas e filhas dos homens de classes mais altas. 

Desse modo, os casos de estupro de mulheres negras e mulheres trabalhadoras são 

ocultados ou banalizados e com ‘culpabilização’ das vítimas. A questão do estupro e do 

mito do estuprador negro, como coloca Davis, carece de uma análise histórica do racismo. 

O abuso sexual, tão praticado na escravidão – como uma forma cruel de dominação 

econômica, sobreviveu à abolição da escravatura e se tornou uma arma política de 

organizações  terroristas do período posterior à guerra civil. 

Esse mesmo racismo que ignorava o estupro, colocando a vítima negra como 

promíscua, criava a imagem fictícia do homem negro como estuprador. A ocultação de 

crimes sexuais cometidos por homens brancos da classe dominante reforçava então esse 

mito, uma vez que os índices não apresentavam dados de estupros cometidos por tais 

homens e muitos casos permaneciam no anonimato. Ademais, o uso de acusação de 

estupros serviu como pretexto e justificativa para os linchamentos de homens negros que 

ocorriam desenfreadamente no período do pós-guerra civil. 

Os linchamentos também eram impulsionados por questões econômicas. Sofrendo 

ataques violentos e estando sob a égide do terror, a população negra continuava a ser o 

grupo mais vulnerável e explorado da classe trabalhadora e, portanto, os capitalistas 

poderiam ter cada vez mais lucros com a força de trabalho negra. Os negros que 

conseguiam se sobressair economicamente, também sofriam com os linchamentos e até 

assassinatos por ameaçarem a economia de pessoas brancas. 

Assim, é possível observar que em determinados capítulos do livro a autora 

relaciona as lutas das mulheres com as lutas do povo negro. Embora reconheça que as 

mulheres brancas de classe média colaboraram enormemente com as diversas lutas contra 

formas de opressão, irá observar que elas não puderam compreender, na totalidade, as 

especificidades e complexidades da situação das mulheres negras e trabalhadoras. 



1052 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Observadas as distinções no que se refere ao gênero feminino e o peso coercitivo 

das masculinidades em sua composição, é possível estabelecer um paralelo entre o que nos 

aponta Davis com relação à interccionalidade partindo do feminino, para pensarmos as 

masculinidades sob esse mesmo escopo, quando se observa o gênero somado a raça 

e a classe, por exemplo. Esse exercício já realizado por Davis quando discute o mito do 

estuprador negro, também pode ser observado em uma incursão nas cidades brasileiras 

onde se pode verificar em loco, como raça e classe perpassam o ser homem nestes 

contextos, onde estar “no asfalto” ou “na favela” faz toda a diferença. Vejamos o exemplo 

do trabalho do sociólogo Sérgio Adorno (1994), intitulado “Crime, justiça penal e 

desigualdade jurídica: as mortes que se contam no tribunal do júri”, quando este faz uma 

analise das sentenças proferidas pelos tribunais do Júri na cidade de São Paulo e verifica 

aumentos significativos da pena, quando o réu é do sexo masculino, negro e morador de 

áreas periféricas, portanto com grande propensão de ser oriundo de classes de baixo poder 

aquisitivo. 

Outra boa possibilidade de debate sobre a interccionalidade, tomando como eixo o 

polo masculino das relações de gênero, é o estudo realizado pela antropóloga colombiana 

Mara Viveros Vigoya e publicado no livro, “de quebradores e cumplidores: sobre hombres, 

masculinidades y relaciones de gênero en colombia”, de 2002. O livro é formado por um 

conjunto de textos resultantes de pesquisas realizadas por Mara Viveros e em alguns casos 

auxiliada por um conjunto de outros pesquisadores, onde a tônica não é uma etnografia 

sequenciada, mas, textos resultantes de momentos de pesquisa distintos, em que se 

discutem questões voltadas para as relações de genero, com enfoque centrado no estudo 

das masculinidades na América latina. 

Na segunda parte desta obra intitulada, “socialización y construcción identitária em 

contextos regionales diversos” ela apresenta os dados de sua pesquisa realizada entre 

homens de duas regiões da Colombia, Chocó e Quindió. A autora traçará como objetivo 

analisar a incidência das experiências familiar, escolar e para-escolar na construção da 

identidade de gênero bem como discutirá as representações e práticas de paternidade de 

um grupo de homens de classe média originários de Quibdó e Armênia, pertencentes a 

dois grupos etários, o primeiro entre os 20 e os 35 anos e o segundo entre os 45e 60 anos 
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Nesse exercício etnográfico realizado pela Mara Viveros, vemos claramente a 

importância das implicações regionais na constituição das identidades de gênero dos 

sujeitos. A todo o momento é chamada a atenção para a importancia da realização de 

estudos regionais. Por exemplo, faz toda a diferença as interpretações dos sujeitos se eles 

estão em Quibdó, situada no departamento de chocó uma área de floresta, com uma 

população de maioria negra e de baixo desenvolvimento. Ou estão, em Armenia no 

departamento de Quindió, uma area de montanha, com uma população branco/mestiça e 

com um alto desenvovlvimento economico. 

Estabelecendo um paralelo com o trabalho de Angela Davis, guardadas as devidas 

diferenciações, é possivel observar a importância da interseccionaliade de gênero, classe 

social e raça na construção de suas interpretações. Como o ser homem negro, de classe 

média na cidade de Quibdó pode diferenciar-se do ser homem branco/mestiço na cidade 

de Armenia, onde as representações sobre os homens negros de quibdó são altamente 

referenciadas em elementos físicos, da “natureza” como virilidade e força, por exemplo, 

em contraposição ao homem branco/mestiço de Armenia que carregava o modelo ideal 

típico de masculinidade ocidental, responsável e cumpridor de seus deveres, portanto 

expressão de uma masculinidade forjada em marcos civilizatórios. 

A interseccionalidade também pode ser obervada a partir do lugar que assume a 

pesquisadora realizando pesquisa entre homens. Sendo vista, como uma figura familiar, 

por ser uma irmã negra e em outros como uma estranha equanto academica e feminista, e 

como tal questionadora em potencial dos privilegios masculinos. No entanto a perspectiva 

que assumirá será a de uma posição teórico metodologica de interlocução, entendendo a 

discussão sobre masculidades de maneira bilateral. Colocando-se numa perspectiva dos 

estudos de gênero de maneira relacional. Ou seja, pensando-a a partir do debate das 

relações de gênero, onde o ser homem implica de certa maneira um constraste com o ser 

mulher. 

Na medida em que constrói sua metodologia qualitativa a partir de uma abordagem 

autobiográfica dos sujeitos como um caminho para acessar determinados momentos da 

vida dos seus interlocutores como os momentos de socialização na família, entre grupos de 

amigos, na escola. E para acessar as representações desses sujeitos sobre o que é ser 

homem, sobre paternidade, sobre as figuras do pai, da mãe e do mestre. Dois modelos de 

masculinidade vão se constituindo, um com referencias ao homem negro, de classe média 
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da cidade de Quibdó e o outro com referências ao homem branco/mestiço da cidade de 

Armenia. 

Em Quibidó o modelo de masculinidade prevalecente é o do “Quebrador” categoria 

emica, que aponta os homens quibidosenhos como conquistadores, eximios amantes, com 

um forte vigor sexual além de serem competentes dançarinos. 

Em Armenia o modelo de masculinidade prevalecente é o do “cumplidor”, aquele 

homem que cumpre com suas obrigações de provedor, de pai, de marido. Aquele que se 

adequa aos papéis sociais estabelecidos socialmente, o homem capaz de assumir com 

responsabilidade todos os seus deveres nas diferentes áreas do seu desempenho social. 

Entendendo as identidades masculinas como contruções sociais que obedecem a 

um processo de modulações é possivel perceber que os modelos de masculinidade 

desenvovlidos em Quibdó e Armenia, são ao mesmo tempo antiteticos e complementares, 

fazendo com que esses modelos não se encontrem estanques sendo reelaborados do 

“quebrador” que em função de novos contextos economicos, sociais e políticos, se 

encontra impelido a assumir novos papeis, alguns próprios dos “cumplidores”. Sendo o 

contrário também verdadeiro uma vez que a virilidade tão presente no modelo 

quibdosenho, também se constitui um traço da composição e percepção de masculinidade 

dos Armenios. 

A abordagem interseccional aqui adotada abre o caminho para pensar como as 

formas cruzadas de opressão e subjetivação modelam as vivências de pessoas negras de 

origem popular. Nesse sentido, entende-se que o mundo social é integrado por práticas de 

assimilação, quando, por exemplo, homens negros são “embranquecidos” e, por outro 

lado, dividido por distinções que se transfiguram como naturais, forjando justificativas para 

a condição de subalternidade dentro de uma economia global capitalista. Condição 

marcada pela desvalorização simbólica (quer moral ou sexual), pelas trajetórias 

profissionais, em geral, perpassadas pela informalidade e pelo pouco prestígio de suas 

funções. 

No entanto, não se deve ignorar o papel constitutivo da resistência no interior da 

dinâmica da dominação, como no caso dos homens Quibdosenhos estudados por Mara 

Viveros, que recuperam os imaginários e estereótipos racistas recortados em suas 

identidades masculinas como uma forma de resistência simbólica. Em contrapartida, o 

poder de corrosão da autoestima e da integridade psíquica desses sujeitos continua 
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elevado. É como se houvesse um grande dispêndio de energia emocional em ter de estar a 

todo momento em uma trincheira de resistência. 

 

Gênero, masculinidades, Estado e violência 

As antropólogas Laura Lowrekon e Adrianna Vianna (2017), ao discutirem o duplo 

fazer do gênero e do Estado, apontam para as interconexões existentes entre essas duas 

categorias na medida em que observam o Estado perpassando a constituição do Gênero e 

vice-versa. Sendo, segundo as autoras: “(...) impossível pensar as relações, performances e 

imaginações de gênero “fora do Estado”, do mesmo modo que não há processos de Estado 

(e, particularmente, de formação de Estado-nação) que não sejam atravessados por 

dinâmicas, gramaticas e/ou dispositivos generificados.” (LOWREKON; VIANNA, 2017:3). 

A perspectiva de entender gênero e Estado como coproduções leva as 

pesquisadoras á análise de um arsenal etnográfico robusto que favorece a observação 

dessas interconexões. Estabelecendo um debate com as teorias feministas é possível 

chegar à imagem do Estado sendo representado por linguagens e valores que o ligam a 

modelos de masculinidade ocidentais, que estão para além de perspectivas conceituais, 

envolvidos que estão nos processos sociais que constituem o próprio Estado. Como nos 

aponta as referidas autoras, ao dizer: 

 

“É possível notar, assim, que as relações em torno das masculinidades do Estado 
não se estabelecem apenas de um modo ou com um divisor. Sem desconsiderar 
a importância de perceber o caráter não menos dominador e opressivo da 
produção estatal (Brown, 2006; Young, 2003), argumentamos que, na prática, as 
masculinidades protetora, agressiva e burocrática quase nunca aparecem, como 
nos modelos teóricos, de maneira isolada, mas, sim, articulam-se nos mesmos 
sujeitos políticos e práticas de governo.” (LOWREKON; VIANNA, 2017:30) 

 

Um debate importante na discussão sobre a coprodução entre gênero e Estado é o 

valor heurístico da violência nesses processos, exemplos disso são as múltiplas formas de 

violência empregadas no fazer Estado, centrados em representações que nos remetem ao 

“submeter, combater e conquistar”, que inseridos no contexto moderno ocidental 

apontam para características masculinas. 

Tendo como pano de fundo essas discussões é possível observarmos que as 

interlocuções entre Estado, masculinidade e violência podem ser bem identificadas nos 

ambientes prisionais. Tomando as discussões realizadas por Pereira (2004) e Silva (2013) 
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quando realizam suas pesquisas em espaços de encarceramento como penitenciarias e 

CEDUCS (Centros de Educação) para jovens em conflito com a lei. 

O poder do Estado pode ser percebido nos ambientes prisionais na medida em que 

se age para transformar a conduta dos indivíduos. As instituições são organizadas de modo 

a intervir sobre o corpo humano, treiná-lo, torná-lo obediente, dócil e útil. O poder de 

dominação não é empregado somente em reprimir, mas também utilizado para produzir, 

para criar novos comportamentos sociais através dos esquemas, de vigilância, punições e 

recompensas. 

Ao entrar numa prisão, a pessoa começa a sofrer uma série de humilhações, de  

forma sistemática, com o objetivo de mortificar sua personalidade, desde os 

procedimentos de admissão como: tirar fotografias, impressões digitais, receber um 

número, e em certos estabelecimentos, cortar os cabelos, deixar os seus pertences 

pessoais e adotando posturas de submissão, como andar com as mãos para trás. 

O presidiário segue por vezes tendo que reconstruir sua autoimagem, tendo em 

vista que perdeu todos os seus direitos fundamentais, como: votar, responsabilizar-se 

pelos filhos, perdendo sua privacidade, pois estará exposto aos olhares dos outros, no 

pátio, no dormitório quase sempre coletivo, no banheiro sem porta, terá que conviver 

intimamente com pessoas que não escolheu, suas visitas serão publicas, salvo no caso das 

visitas intimas, que são poucos que as tem. Oficialmente o preso perde ainda o direito de 

dispor de dinheiro e, portanto de manter-se, devendo ser a sua subsistência garantida pelo 

Estado, que decide o que ele deve comer, e em que horário, o que deve ver, o que deve ler, 

fazer ou simplesmente nada fazer. 

As prisões tornaram-se lugares de vigilância máxima onde a arquitetura dos prédios 

é estudada e desenvolvida com a finalidade de favorecer o controle absoluto dos 

indivíduos. A vigilância ostensiva seria uma de suas principais características. Um dos 

profissionais que mais se destacou nesse processo foi o arquiteto Bentham, que 

desenvolveu o sistema panóptico, e com ele o panoptismo que ficou famoso e até certo 

ponto revolucionou as instituições fechadas, pois propiciou uma maior vigilância sobre os 

indivíduos. Cada cela estava ao alcance de uma inspeção central e invisível. Sem saber 

quando estão sendo observados, os prisioneiros tendem a se comportar como se 

estivessem sendo vigiados. (FOUCAULT: 1993, 177). 
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Apesar de todo esse aparato jurídico institucional, onde o controle e o 

disciplinamento são características marcantes, podemos, todavia, observar outras 

dinâmicas no interior do sistema penitenciário, sobretudo tal como vem sendo praticado 

no Brasil. Relatos de experiências no interior das prisões vêm se tornado frequentes e 

podem ser considerados bons exemplos que ilustram de forma bastante interessante o 

caso brasileiro. Esses autores chamam a atenção para algumas das estratégias 

desenvolvidas pelos apenados na construção de redes de sociabilidade no sistema prisional 

brasileiro, deixando claro que a situação de aprisionamento, tal como se refere Foucault, 

não impede aos apenados de estabelecerem redes de comunicação, construindo formas de 

sociabilidade próprias no interior do ambiente carcerário. 

A este respeito, tem-se observado que as condições de controle e vigilância 

frequentemente obrigam os indivíduos a criarem diferentes redes de relações, forçando-os 

a reorganizarem suas práticas, a reelaborarem suas visões de mundo e, com isso, iniciarem 

todo um processo que os obrigam a desenvolver redes de sociabilidade baseadas em 

trocas recíprocas e negociáveis. 

Na reorganização da visão de mundo, o apenado convive com uma tensão 

permanente entre uma realidade experimentada a partir de um universo hermeticamente 

fechado (espaço carcerário) e a expectativa de um mundo exterior (de liberdade). 

Portanto, tais expectativas vão sendo reelaboradas a partir da tessitura dos elementos 

desses dois espaços: dentro e fora da prisão. Mas é através da contingência do mundo da 

penitenciária que o indivíduo frequentemente desenvolve estratégias disciplinares que 

resignificam suas praticas cotidianas de confinamento. Por outro lado, também 

empreendem a construção de espaços de sociabilidade que garantem a sobrevivência de 

alguns traços identitários. 

A socialização em espaços violentos e os ideais de virilidade como marcadores da 

masculinidade podem ser percebidos na abordagem que Silva (2013) fará com jovens que 

cumprem medidas socioeducativas em um centro de educação (CEDUC) na cidade de 

Mossoró/RN, quando discute a “sedução pelo mundo crime” como elemento motivador 

para a inserção nesse universo. Nesse estudo ela aponta para o fato de que a questão da 

criminalidade juvenil em Mossoró, não esta somente ligada a problemas psicossociais, mas 

também a sedução pelo perigo representado no crime por alguns jovens que se inserem no 

contexto criminal como forma de ganhar prestígio, mostrar vigor e em alguns casos ser 
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temido. A atração pelo perigo foi expressa de forma clara em relatos de quatro dos 

internos entrevistados, no momento em que se procura saber o que os levava a repetir 

algumas praticas delituosas, tais como roubo, assalto, homicídio, tentativa de homicídio. 

Assim, foi possível detectar que há jovens que optam por conviver com o perigo, como 

forma de lhes dar respeito em determinados grupos, por gostar da adrenalina e do poder 

que andar armado lhes proporciona. Mostrar coragem e vigor também é um fator notório. 

A ideia de autoridade, poder, alegando ser conhecido e respeitado dentro do seu grupo, de 

modo que nenhum inimigo chega perto dele, sendo perceptível em alguns casos que o 

crime surge como uma aventura, uma maneira de sentir adrenalina. 

A juventude por certamente ser conceituada como uma fase influenciável, 

assinalada pela inconstância, tem sido uma das mais seduzidas ao “fascínio” do crime, 

alguns jovens procuram conviver com o perigo confiando que esta atitude lhes dará 

visibilidade, vigor, masculinidade e bravura indispensável ao pertencimento a alguns 

grupos juvenis. GIRARD (1990) defende que os homens não sabem o que desejar e assim se 

voltam para modelos na busca de preencher sua mente, copiando o que os outros 

desejam. 

Desse modo, a escolha pelo crime não deve ser vista somente como problemas 

psicossociais. Em alguns casos, os jovens se sentem atraídos pelo status, prestigio, 

adrenalina e pelo possível poder oferecido dentro deste contexto ilícito. 

Outro componente importante nesse mosaico que compõe a inter-relação entre 

juventude, masculinidade e violência, é o lugar de onde os jovens aprisionado falam. Ou 

seja, a classe social a que esses indivíduos pertencem os coloca em situações de 

vulnerabilidade, perpassados que estão pela precariedade imposta a suas vidas. 

Colocando-os em contato com situações como a violência policial, uma constante na vida 

desses sujeitos. Entre suas falas, a mais recorrente se refere ao tratamento policial, eles 

deixam claro que a polícia que conhecemos não é a mesma que eles convivem, são formas 

e tratamentos diferentes. Todos já passaram por situações de agressão policial, assim 

como presenciaram amigos sendo agredidos, relatam existência de grupos de extermino, 

policiais que passam pelas favelas em carros fechados procurando determinados jovens, 

que desaparecem depois dessas “rondas”. O que mais impressiona em relação a seus 

relatos é que não demonstram medo da morte, expressando uma certa consciência de que 

seu próximo dia pode ser o último, tomando os perigos de sua vivencia como um modo de 
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viver uma vez que as condições de sua socialização não lhes apresentam outras 

possibilidades. 

Recuperando as interpretações de Laura Lowrekon sobre os termos gestar e gerir 

como polos de um binômio que possui uma dimensão generificada, onde se aproxima o 

gestar, do feminino bem intencionado e pedagógico e o gerir ao polo masculino do 

controle do cotidiano e estabelecendo uma relação com o “gerenciamento” das 

instituições totais em especial dos seus espaços físicos é possível identificar esse como uma 

prática de violência impingida pelo Estado, embora não de maneira física. 

Um retrato dessa situação nos é apresentado por Silva (2013) quando descreve a 

estrutura física de um espaço que a priori deveria se constituir enquanto um aparelho de 

estado voltado para educação de jovens em conflito com a lei conforme determina o ECA. 

De acordo com sua descrição, a escola, se encontrava praticamente sem uso, salas 

empoeiradas, janelas e quadros quebrados. O campo de futebol, segundo depoimento de 

alguns colaboradores nunca havia sido usado, se encontrava com a grama queimada e com 

lixo em seu entorno. A piscina talvez fosse um bom equipamento de lazer para os internos, 

se não estivesse com uma rachadura e muito suja, a academia só tinha três maquinas, 

também não estava em uso há bastante tempo. Na sala de adaptação e nos blocos as 

grades estavam todas emendadas e parte do concreto da ventilação quebrado. 

Este tipo de relato não é incomum, deixando claro que o desejo do Estado é de fato 

o de punir os sujeitos, destituindo-os de condições mínimas de dignidade, e quebrando, 

por exemplo, possibilidades de exercício pleno de existência enquanto seres humanos. 

 

Considerações finais 

O artigo em tela procurou estabelecer interlocuções teóricas entre as categorias 

masculinidade e violência. O percurso percorrido aponta para possíveis encontros 

relacionais se, observadas as categorias a partir de marcos contextuais, que não as 

interligam de maneira imediata sendo necessário entender os deslizamentos categoriais 

complementares que ocorrem nesses encontros. Então, no exercício de sua existência o 

sujeito é atravessado por relações de gênero que apontam para determinados modelos de 

masculinidade, por situações e percepções de violência, mas também, por marcadores 
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como, raça, classe social, além de se ver impactado por processos de Estado que os 

modulam. 

Nesse enredamento é que é possível estabelecer interlocuções entre masculinidade 

e violência, na medida em que se percebe que as experiências vividas marcam os sujeitos 

de diferentes formas, não sendo possível afirmar a existência de propensões para a 

realização de atos violentos, mas entendendo que alguns sujeitos se encontram mais 

expostos a situações de violência, perpassados que estão, no contexto das sociedades 

modernas ocidentais, por marcadores históricos como gênero, raça e classe social, como 

nos indicam as reflexões de Angela Davis sobre o mito do estuprador negro, ou o estudo de 

Sergio Adorno sobre como ser, homem, negro e pobre implicam em leituras carregadas de 

preconceitos no momento da elaboração dos autos infracionais, levando 

consequentemente a sentenças com penas maiores nos tribunais do júri da cidade de São 

Paulo. 

Seguindo o caminho percorrido por Laura Lowrekon e Adriana Viana no exercício 

que realizam quando estabelecem um paralelo na coprodução de gênero e Estado 

perpassados heuristicamente pela categoria violência é possível enxergar confluências 

entre as categorias masculinidade e violência, na medida em que se observa que nos 

processos do fazer Estado o gênero masculino estará dialogando fortemente com vetores 

heurísticos da violência, centrados em representações que nos remetem ao “submeter, 

combater e conquistar”, que inseridos no contexto moderno ocidental apontam para 

características masculinas. Ou ainda quando as autoras nos dizem que: 

“O Estado – em qualquer de suas formas, instâncias e escalas – que fere, que 

precisa ouvir, saber, promover, reparar etc., é de certo modo uma peça ou arena chave 

nessas confecções e reconfecções de sentidos para a vida que se alterou ou que se tornou 

imprecisa demais, atravessada por “eventos críticos” e levada ao limite de sua 

inteligibilidade (Das, 2007).”(LOWREKOM; VIANA, 2017:40). 

Assim, as interconexões entre determinados modelos de masculinidade e a 

violência são resultados de um processo de negociação da existência, onde raça, classe 

social e o fazer do gênero e do Estado, dentre outros elementos travam uma batalha 

marcada por uma imprevisibilidade constante. 
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GÊNERO E SAÚDE NO CONTEXTO DE UMA CAMPANHA CHILENA DE PREVENÇÃO AO 
CÂNCER DE MAMA 

 
Rodrigo Esteban Gutiérrez Herrera416 

 
Resumo 
No texto se analisam diferentes tópicos baseados numa campanha de prevenção ao câncer de mama no 
Chile. Os analise tem uma perspectiva onde se destacam o gênero e a sexualidade como chaves de leitura. 
Utilizando desta maneira autores que visam as diferentes estratégias de saúde da população como técnicas 
elaboradas durante a modernidade assim como as visões contemporâneas do modelo de saúde e social 
particular Chileno tendo o Brasil como outro marco em comparação. 
 
Palavras-chave: Câncer de mama; Gênero; Saúde; Prevenção. 

 

O video va do seguinte: Uma campanha de prevenção feita pelo ministério de saúde 

chileno. Um homem de idade avançada vestido de bata e portando um estetoscópio 

aparece no corredor de um hospital apresentando-se: “Doutor, médico do instituto 

nacional do câncer”. O senhor começa indicando as razões do vídeo; uma campanha de 

detecção temprana do câncer de mama. O homem indica a necessidade de uma auto 

inspecção por parte das mulheres com as suas mamas, porém para este vídeo institucional 

de caráter instrutivo utilizará o aprendido de “alguns estudos”: a eficácia da informação 

enquanto seja dita por um homem considerado atrativo para as mulheres”. Segundo o 

Doutor a informação ficará mais clara com esse método. 

As seguintes imagens são as de um homem com música “latina”, meia brincalhona e 

sugerente de fundo, ensinando os procedimentos para realizar a auto inspeção da mama. 

As maneiras de inspeccionar, quando e onde pode ser realizada a inspecção e os diversos 

sintomas que são sinal de consulta médica. Termina assim outorgando pleno protagonismo 

a nosso homem heterosexual convidado, e eu, duvidando do real aporte dele neste 

programa de prevenção. 

O vídeo está cheio de mensagens e clichés, vai sim de estereótipos, sexismo, 

machismo, mansplaining e heteronorma, informação acerca da detecção de câncer de 

mama mas também com uma ideia muito restrita do que é ser mulher, e isso implica uma 

forte marca de heterosexualidade e acho esse tipo de aproximações perigosas, ou de um 

caminho que não queremos manter hoje. 

                                                      
416

 Doutorando do programa de pós-graduação em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia. 
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O que querem que sejamos 

Hoje o câncer e em especial o câncer de mama aparecem como um dos principais 

problemas de saúde na américa latina. No Chile as taxas relacionadas a este tem 

aumentado desde a segunda metade do século XX e hoje é o principal câncer com uma das 

maiores taxas de incidência na população feminina. As campanhas do outubro rosa em 

diferentes países têm tentado visibilizar esta realidade. No Chile três a quatro mulheres 

morrem por dia por causa de uma detecção tardia do câncer de mama. 

Foucault falou da necessidade de termos que nos negar ao que quiseram fazer de 

nós. Sua obra está cheia de tensões, o autor que tentou desemaranhar as instituições 

modernas nos deixa uma grande bagagem teórica para entender os funcionamentos 

destes. Tira a política e o poder das margens e os privilégios para botá-lo em cena, aí no 

meio das relações sem ser necessariamente substancialmente o diferenciador dentro de 

uma economia política de relações, ou bem, não como era pensado até o momento. 

O poder é uma ação sobre outra ação, um vídeo sobre as práticas de saúde das 

mulheres para que elas resolvam fazer isso aí. Para que resolvam seguir os conselhos dos 

senhores médicos, toquem seus próprios seios e levem a possibilidade de câncer para a 

certeza ou não. Segundo Lochlann Jain (2013), as mulheres que habitam o câncer vivem em 

um estado constante de prognósticos, estatísticas e possibilidades. 

Segundo Foucault o poder é central na hora das estratégias modernas em relação 

ao corpo e a vida. As estratégias e campanhas de saúde tem direta relação com um modo 

de formar não pessoas mas indivíduos para um projeto de estado nação, ou essa era a ideia 

em primeira instância. Hoje as coisas tem mudado um pouco, Pal Pelbart (2007) baseando-

se na obra de Foucault nos mostra uma pegada ao frente no panorama ocidental de alta 

modernidade. Hoje as estratégias de saúde visam responsabilizar em maior medida ao 

indivíduo, reduzindo desta maneira a tarefa estatal como modo de prevenção de doenças. 

Assim este programa de saúde como outros desenvolvidos contra a doença de câncer, 

fazer exercício e deixar o cigarro, visam um enfoque comportamentalista, priorizando 

ações de incentivo às mudanças individuais de hábitos cotidianos (ABIB, 2019), neste caso, 

o autoexame de mama como um hábito recorrente para a detecção temprana do câncer de 

mama. 
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Ainda quando as estratégia de prevenção de câncer de mama parecem em grande 

medida uma boa estratégia para o caso dos cânceres, não sempre foi desenvolvida como 

tal. Mukherjee (2013) nos mostra em sua obra uma ideia universalista de câncer onde 

divide fortemente a história das terapias e curas do câncer com a história da prevenção, 

caminhando calçadas distintas mas em forma paralela. Esta divisão de objetos entra em 

total concordância com a perspectiva de objetos e sujeitos múltiples de Mol (2002). A 

autora na sua pesquisa desenvolve as múltiplas práticas que sustentam essa divisão 

ontológica entre uns especialistas da área de clínica com outros especialistas da área de 

laboratório. Ainda quando trabalharam a mesma doença suas relações como as práticas se 

dividem mantendo-se comumente em dimensões separadas sem tensões aparentes. 

O câncer ao mostrar-se como uma doença heterogênea, diversa e múltipla pode ser 

encaixada tanto nesta perspectiva como nas perspectivas de Latour (2006) como um 

atuante com uma agência fortemente marcada por sua característica heterogênea. Os 

cancer não são os mesmos para cada mulher, não se manifestam da mesma maneira, não 

realizam metástase nos mesmos órgãos ou tecidos porque cada um tem uma velocidade 

própria e um modo de agir que pode ser agressivo ou não. Estas características nos 

outorgam o contrário a como o câncer se pensa desde o senso comum; Monolítico, 

uniforme e singular. 

A história da prevenção do câncer nos ajudou entender isto, compreender que o 

câncer de mama aparece como atuante, reaparece, age ou não aos processos terapêuticos 

de uma maneira particular. Alguns cânceres podem ser mais propensos à radio ou 

quimioterapia e outros nem tanto, assim como o câncer de mama costuma apresentar se 

em mulheres de raça negra de uma forma mais agressiva. Muitos dos porquês se 

desconhecem mas se sabe em parte que o câncer atua em diferentes planos conectando 

planos sociais com outros de conhecimento genético. 

Entendemos que câncer se mostra de uma forma múltipla, mas também temos que 

entender que a população de nossos países também se apresenta de forma heterogênea, a 

discussão de políticas que visem esta diversidade é crucial para aplicar estes programas de 

prevenção. Seja nas múltiplas identidades enquanto mulheres como nos modos de vida das 

mesmas, a divisão nas necessidades dos grupos sustentam de maneira prática este 

anunciado 
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Limites da deteção 

Os processos terapêuticos desenvolvidos em resposta ao descobrimento de um 

possível câncer se dividem comumente em estágios ou etapas. O autoexame, a consulta 

médica, a mamografia, a biópsia, os tratamentos posteriores ao prognóstico do encontrado 

como a mastectomia. Parecem outorgarnos um caminho único, lineal onde se passa de um 

momento a outro de forma gradual, mas o câncer como atuante não funciona sempre da 

mesma forma. 

As relações e práticas que se dão entre a mulher paciente o câncer e os 

especialistas de saúde as vezes se mantém de forma separada, pelos espaços e tarefas que 

realizam e frequentam. A detecção e reação ao câncer ainda como uma política de 

prevenção de saúde tem seus limites por conta das características do câncer. 

Ainda quando se considera sempre uma vantagem saber que uma pessoa tem um 

câncer pelo fato de esse câncer ser tratado posteriormente, a ideia que vem na cabeça é, 

com prevenção o câncer pode ser tratado antes, numa etapa temprana, antes que 

continue e se desenvolva uma metástase pelos outros órgãos cercanos. E é um lógica clara, 

não difícil de entender. Mas o problema é que nessa diversidade de casos o câncer pode se 

apresentar de forma lenta e gradual ou também pode se apresentar já numa etapa 

avançada ou tardia e aí a detecção temprana não acontece, a doença pula este estágio. 

Isto é porque o processo não necessariamente se dão de forma lineal, senão de 

forma às vezes “exponencial”. Isto significa que ainda fazendo os controles de detecção 

regularmente o câncer pode se manifestar rapidamente avançando de uma etapa 

temprana a uma tardia entre estes lapsos de tempo relativamente curtos. Esta não é a 

única limitante, ou, não é o único aspeto de essa limitação. A deteção assim, salvaguarda 

as mulheres, principalmente com um tipo de câncer específico, ainda que o câncer seja 

detectado, não podemos saber tampouco se esse câncer seria de caráter o suficientemente 

perigoso para a vida da mulher. Num exemplo inverso, às vezes os cânceres agem de forma 

tão rápida que sendo detectado ou não, o câncer tomará conta da vida da mulher ainda 

com terapia ou nao (ESSERMAN, 2009; LOCHLANN JAIN, 2013; MUKHERJEE, 2010). 

Como Lochlann Jain (2013) aponta “se detectara algo enquanto exista algo para 

detectar” e é isso também se manifesta em que desde a criação de diferentes técnicas de 

deteção ainda não supõem uma queda nas taxas de mortalidade dos grupos de mulheres 

com câncer de mama. Ainda assim não é que não existam mulheres de câncer tratáveis 
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após uma detecção. Como indica Mukherjee (2010) há uma diferença substancial entre a 

sobrevida (anos entre que o câncer é descoberto e o momento em que a pessoa morre) e a 

esperança de vida. Enquanto a esperança de vida das pacientes não melhorem não 

podemos ter a certeza de que os sistemas de detecção estão ajudando como método de 

prevenção. 

 

Outros exemplos 

O video va do seguinte: uma mulher tira a bata ficando nu mas frente dos peitos 

mostra dois logos de redes sociais, indicando a problemática de mostrar os peitos dentro 

de uma rede social como instagram o facebook ainda quando seja para um programa de 

detecção temprana do câncer de mama. Depois disto chama a Henry, um homem que tem 

uns peitos incensuráveis. 

O vídeo mostra os procedimentos de detecção de câncer de mama nos seios de 

Henry realizados por uma mulher. Durante todo o vídeo a interlocutora é uma mulher 

falando para mulheres. A sequência é redonda, começo, problemática e fim. A informação 

que quer se entregar fica clara e de passo o vídeo faz uma crítica à censura de mamilos 

utilizada mediante o uso de algoritmos que “baixam” as publicações das redes sociais com 

tal conteúdo, ainda quando este é de caráter educativo, de saúde ou de prevenção. 

O vídeo de não mais de um minuto e meio desta maneira ganhou oito leões nos 

festival Cannes além do Grand Prix de saúde outorgado pela ONU. O vídeo produzido pela 

agência argentina DAVID fez parte de um programa de detecção associado à organização 

argentina MACMA, instituição que visa a conscientização da detecção temprana de câncer 

de mama. A diferença do vídeo chileno este sim teve ampla difusão nas médias e redes 

sociais pela criatividade e a crítica que fizeram às censuras de conteúdo informativo e de 

prevenção de saúde. 

Um terceiro vídeo mostra um desenho onde se focaliza na importância que as 

mulheres têm e de paso ensina como é o processo de auto detecção temprana e às sinais 

de alerta que podem ser encontradas no seio. Não mostra dados, os porquês de se fazer o 

autoexame nem os procedimentos a seguir. Ainda quando o vídeo criado pelo SESC para 

outubro rosa há muitos vazios do que pode e deve ser feito com as “ajudas das mulheres” 

que o vídeo ressalta. As mensagens do vídeo assim são claras, voltando a responsabilidade 

pelo autocuidado, conscientização e adotar práticas saudáveis como fazer exercício ou 
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comer “corretamente”. Só desde a metade do vídeo ressalta o cuidado com os sintomas e 

sinais do que pode ser um câncer de mama. 

Outro dos vídeos criados pelo SESC para outubro rosa do mesmo ano mostra a 

mesma protagonista do desenho levando uma vida atarefada onde advertida realiza uma 

mamografia para a detecção de câncer. Nossa protagonista é levada a um hospital e já na 

seguinte cena aparece com umas ataduras sobre os peitos, ja sem peitos o primeiro 

mensagem para a mulher mastectomizada é “Se for preciso, você pode recorrer à cirurgia 

plástica para a reconstituição parcial o total dos seios”. 

O fato do vídeo mostrar um processo de cancer tão rapidamente onde o principal 

ênfase é em relação à identidade da mulher, mas também de forma externa me fez 

lembrar os cuidados próprios dentro da cultura brasileira por uma estética específica. Fato 

que nem o vídeo argentino nem o chileno se atrevem sequer a mencionar, seja pela 

diferenciação nos sistemas de saúde como pela inquietude presentes no fato de perder os 

seios. O vídeo brasileiro tem uma mensagem potentíssima, na hora que a mulher volta ter 

seios é aplaudida por sua família, volta desta maneira o grande significante simbólico e 

cultural da sua feminilidade e com isso sua reintegração nos espaços sociais. Não foi na sua 

condição de sobrevivente do câncer senão até sua reconstrução de seios que é novamente 

valorada destacando implicitamente suas tarefas como uma mulher entendida como 

completa e produtiva. 

O vídeo chileno ainda com uma informação mais abrangente nos mostra outras 

formas singulares do que é ser mulher, de forma sexista e heteronormada relaciona este 

gênero com uma heterosexualidade dada como se se tratasse da unica orientação sexo-

afetiva possível, invisibilizando outros tipos de relações o que realmente não tem muito a 

aportar com a finalidade do vídeo o que é a detecção temprana e a diminuição de mortes 

por estágios avançados da doença. Neste aspecto se aprecia fortemente uma ideia binária 

de gênero mas também uma relação equívoca da construção singular da identidade onde 

ser mulher é igual que ser heterosexual (BUTLER, 2010). O vídeo chileno fecha as 

possibilidades de sexo, gênero e sexualidades encerrando os personagens dentro desse 

binômio. As mulheres lésbicas não têm câncer de mama? E é justo nessa direção que 

podemos situar o livro de Audre Lorde (2010) The Cancer Journals, onde a autora mulher 

negra lésbica e feminista encaminha suas duvidas desde a intersecionalidade. 
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O vídeo chileno só mostra mulheres como meras atrizes secundárias. Observando, 

desejando e interagindo apenas com nosso protagonista masculino. Os peitos de mulheres, 

apesar de ser os protagonistas da intervenção, não são mostrados em nenhum momento, 

salvo quando se mostram os sinais os quais são caracterizados mediante diferentes 

desenhos. Ou seja acaba-se mostrando só o peito do homem. 

A abordagem do vídeo também me parece uma abordagem perigosa porque situa 

as dimensões sexo-genero-orientaçao sexo-afetiva num mesmo plano de significações. Se 

bem não faz diretas as diferenciações entre sexo e gênero, mas realiza uma relação direta 

entre gênero e orientação sexo-afetiva de forma marcada acho que a primeira relação fica 

de forma implícita. Ser mulher assim, é ter vagina, é ser heterosexual. Isto também geraria 

uma tensão com as mesmas mulheres sobreviventes-mastectomizadas de câncer: as 

mulheres sem peitos são também mulheres? 

É incrível pensar nestes termos quando grupos sub-representados, lesbicas, negras, 

indígenas, pobres possuem dificuldades derivadas das próprias necessidades do espaço e 

do grupo ao qual se vem imersas. É forte pensar que as mulheres mastectomizadas tenham 

um espaço alheio, uma mulher que não tem sua feminilidade completa como se aprecia 

num dos videos brasileros mas que também pode se apreciar na pesquisa de Lochlann Jain 

(2013). 

 

Conclusões 

Revisando os vídeos, fazendo leituras por separado e em conjunto podemos 

entender o contexto em sul america de programas de prevenção ao câncer de mama como 

uma tarefa sanitária necessária para diminuir os casos de câncer de mama em etapas 

tardias e evitar as mortes. Ainda informação necessária não podemos manter uma visão 

reducionista, como no caso do vídeo chileno ou brasilero, mantendo e caricaturizando uma 

única forma do que significaria ser mulher. Pelo contrário temos que visar a pluralidade de 

contextos aos quais as mulheres se encontram relacionadas e que terminam modificando 

alguma das diretrizes enquanto políticas de saúde de cada país. 

Sabemos hoje que temos uma pluralidade de cânceres mas também temos uma 

pluralidade de mulheres que vivenciam estes processos de uma forma particular. Os 

programas de prevenção precisam entender que existem outras sexualidades, diversas 

orientações sexo-afetivas e muitas formas de expressar o gênero. Não podemos hoje 
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reduzirmos ao que durante muito foi desenvolvido simplesmente pelos processos de 

normalidade. É necessário olharmos para desenvolver este tipo de estratégias sanitárias de 

maneira efetiva sobretudo quando produto do mesmo desenvolvimento do câncer a 

mulher pode perder as mamas, visadas como um dos grande sinônimos de feminilidade e 

completitude desta dentro da nossa cultura ocidental. 
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CC 03 - IDENTIDADES E TERRITÓRIOS 
 

Comunicações orais 
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A INTUIÇÃO FASCINADA VIA IMEDIATISMO, ARBITRARIEDADES DO BIOGRAFISMO 
EM PIERRE BOURDIEU 

 

Iguatemy da Silva Carvalho¹ 417 
 

Resumo 
O cerne da pesquisa é apresentar algumas considerações e críticas de Bourdieu referentes ao processo de 
produção do conhecimento científico que se propagou no século XX fundamentado nas histórias de vida. 
Destarte, uma ilusão biográfica apresentando uma mobilidade com começo, meio e fim, sendo uma sucessão 
de acontecimentos históricos contínuos e constantes carentes de reflexividade, instaurando-se nas palavras 
do pensador como um “contrabando no universo cientifico, inicialmente, sem muito alarde, entre os 
etnólogos, depois mais recentemente, com estardalhaço, entre os sociólogos”, algo presente no texto A 
ilusão biográfica de Pierre no livro Razões práticas (1996). Na contramão tem-se as “trajetórias” na 
experiência social e política de grupos, a exemplo das narrativas autobiográficas das senhoras, Nice Aires, 
Querubina Neta e Cledeneuza Oliveira, quebradeiras de coco do Maranhão e Pará e ativistas do Movimento 
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. A proposta é cotejar essas trajetórias autobiográficas com 
biografias (Juscelino Kubitschek) e textos autobiográficos clássicos (Monteiro Lobato) com a pretensão de 
suscitar momentos de reflexividade sobre o fazer ciência e o assumir-se cientista no país diante do atual 
contexto de desmonte cultural vivido. 
 

Palavras-chave: Intuição; Biográfica; Ilusão; Trajetória; Ciência. 
 

Bourdieu vivenciando toda uma trajetória arguitiva, ativa e filosófica no século XX 

lança a partir do texto abordado uma crítica a todo o processo de conhecimento cientifico 

que se propagou a partir de pressupostos balizados nas histórias de vida, algo ocasionado 

por uma estrutura interpretativa do mundo fundamentado no que é imediato, ditado a 

partir de uma vivência individual concebida como uma história real, uma linguagem 

simples que descreve a existência como um caminho com suas encruzilhadas repletas de 

problemáticas éticas e morais dentro de um deslocamento linear, unidirecional e 

dogmático. Uma mobilidade com começo, meio e fim, sendo uma sucessão de 

acontecimentos históricos contínuos e constantes subentendida numa corrente de 

pensamento da história no sentido de relato histórico, instaurando-se nas palavras de 

Bourdieu como “contrabando no universo cientifico, inicialmente, sem muito alarde, entre 

os etnólogos, depois mais recentemente, com estardalhaço, entre os sociólogos”. 

 Pensa-se que o filósofo esteja reiterando que a construção de conhecimentos 

principalmente o científico passa a se formar no que ele chama de uma vida como um 

todo, fundamentada, numa teoria do relato. Um momento de pseudo compreensão da 
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realidade que pouco ou nada se importa com o que se oculta, não contemplando, desta 

forma, uma produção interrelacional, dinâmica e de reciprocidade analítica entre o sujeito 

e objeto produzindo um conhecimento sem crítica e reflexividade. 

Destarte um pensar que em nada de original traz no que se refere a produção de 

ciência distante de fundar-se somente no que é físico, material, dado pelas primeiras 

impressões, por um inatismos, mascarado de inteligível que recorre a um processo de 

evolução construindo-se “novos conceitos” tendo em seu cerne a mera satisfação do 

renascer de um eu (tanto como investigado, quanto como investigador), destituído de si 

pelo período de trevas, mas que pela passividade critico-reflexiva a qual se propõem  nessa 

passagem se vê completamente preso em um determinismo tirano e ditador de princípios 

epistêmicos e axiológicos num contexto hermeticamente fechado a possibilidades 

interpretativas que fogem ao crivo de suas ilusões cognitivas universalizadas como ética e 

moral através do hábito. 

Neste contexto Bourdieu irá analisar pressupostos que balizam essa teoria dos 

relatos seja ele biográfico ou autobiográfico destacando nessa inferência, uma entrega sem 

qualquer poder de resistência do objeto de pesquisa ao sujeito pesquisador, algo 

determinante, assim penso na produção de conhecimentos ordinários, de um senso 

comum estruturando um princípio interpretativo de todas as coisas a partir, nas palavras 

do filósofo, de uma “existência narrada (e implicitamente, de qualquer existência)”, repleta 

de arbitrariedades conceituais muito fidedignas, assim penso, aos “achismos” 

subordinando o nexo, o significado das teorias e práticas que deles resultam  a um 

subjetivismo que reduz para si o diverso, o diferente, uma prisão conceitual que valida os 

princípios lógicos a partir de causas psicológicas, ou seja um psicologismo que muda a 

lógica do entendimento da causa para o efeito, um grande lucro para uma subjetividade 

que a qualquer custo almeja aparecer. 

 

É provável que esse ganho de coerência e de necessidade esteja na origem do 
interesse, variável segundo a posição e a trajetória que os investigados têm pelo 
empreendimento biográfico. Essa propensão a torna-se o ideólogo de sua própria 
vida, selecionando, em função de uma intenção global, certos acontecimentos 
significativos e estabelecendo entre eles conexão para lhes dar coerência, como 
as que implica a sua instituição como causas ou, com mais frequência, como fins, 
conta com a cumplicidade do biografo, que, a começa com suas disposições de 
profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar essa criação artificial 
do sentido. (Bourdieu, pag. 185)  
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Deste modo, tal empreitada do biografismo trata-se de uma lógica de contradições 

criada por uma superficialidade de significados pautados num reducionismo 

explicasionista, que busca explanar todos os elementos da experiência humana a partir da 

dimensão psicológica dessa experiência, uma abordagem que valoriza a empiria como 

fonte primeira de modos de operar da mente. A busca por uma interpretação de tudo 

disposto no mundo em cima de explicações das explicações com a primazia e supremacia 

dos adjetivos em detrimento as denominações, ou seja, trata-se de uma realidade sempre 

contingente, com uma verdade sempre imediata e inventada, anulando possibilidades de 

se pensar no indeterminado, imaterial, distante das conveniências e convenções de um 

investigado e um investigador, uma tarefa sem a preocupação em primar por um rigor da 

pesquisa biográfica, atendo-se com a utilidade que esta terá para atender a seus 

respectivos anseios de reconhecimento frente aos outros e ao mundo, com a devida 

atenção e importância ao egocentrismo, de indivíduos que buscam status e poder.  

Pensa-se ser uma análise pautada numa visão fantasiosa da vida que abandona seu 

caráter de dilemas, conflitos e outros acontecimentos que por não serem úteis as 

aspirações do eu individualista, vão sendo descartadas, anuladas, colocadas a margem da 

produção de conhecimentos, funcionando como desserviço a literatura, a história, a 

etnografia, a sociologia, a ciência haja vista ser esta a prática mais confortável para o êxito, 

a gloria, a ascensão social e ao poder seja ela de forma explicita ou implícita, numa ordem 

unidirecional disposta a compor teorias que fundamentarão os sistema de normas, leis, 

costumes da sociedade. Nas palavras de Bourdieu, um conformar-se com uma ilusão 

retórica, uma representação comum da existência que toda uma tradição literária não 

deixou e não deixa de reforçar.          

Seguindo o raciocínio de Pierre, dentro dessa lógica sempre contingente que produz 

uma narrativa de vida tratada como um relato coeso e sequencial de eventos com fins já 

determinados, o sentido de novo como descoberta do oculto, segue para o de invento 

fantasioso, ou seja, um pensar sobre a existência indissociável a uma oratória que se 

explica num real ilusório, sempre fraturado, inútil e eventual, produzindo a todo o instante 

considerações completamente alheias a uma vivência com significado o mais próximo do 

real, distante da manipulação de conceitos e valores que sacie as exigências individuais, 

que defendem e/ou aprovam a construção de princípios da organização social pautadas 

somente no imediato das proveniências da experiência comum da vida. Algo visto naqueles 
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tempos e hoje como uma grande revolução que proporcionou um exercício livre para 

qualquer um realizar estando carente da menor significação que promova uma noção 

unificadora para o subjetivismo em interação buscando se objetivar.       

Feitas tais considerações Bourdieu passa a analisar um contexto de universalização 

que cria o mundo social, uma realidade de adjetivações a um ser que constrói seu nome, 

sua identidade pelo gosto cultural e pelas escolhas que faz dos estilos da vida burguesa, 

algo que gera um princípio de unificação de práticas e representações historicamente 

constituídas e situadas, uma busca do eu através de uma síntese no diverso sensível, em 

ser um ponto fixo e seguro, nas palavras de Bourdieu um “designador rígido” que nomeia o 

mesmo objeto em qualquer universo possível justificando-se desta forma, como totalidade. 

 

“Por essa forma inteiramente singular de nominação que é o nome próprio, 
institui-se uma identidade social constante e durável, que garante a identidade 
do indivíduo biológico em todos os campos possíveis onde ele intervém como 
agente, isto é, em todas suas histórias de vida possíveis”. (Bourdieu. Pág.186). 

               

Neste contexto de existência narrada, assim pensa-se, institui uma noção de 

homem douto capaz de ponderar sobre os mais variados conhecimentos, estando presente 

nos mais diversos momentos de interação social, ou seja, um ser que se vê extraído do 

tempo e do espaço movimentando-se de acordo com aquilo que o convêm, seguro de si, 

independentemente de mudanças ocorridas no campo biológico ou social de sua vida. Um 

indivíduo que apesar de ter um nome próprio sempre se apresenta acidental, fragmentado, 

completamente desinteressado pela parte que não o convém, preso em um caos 

harmonicamente ordenado pela ilusão de vida fictícia e descrevida transformada em algo 

verdadeiro e real, algo socialmente construído pela escolha mais confortável e segura 

disposta a alimentar seu ego universalizando sua subjetividade.  

 
“Assim o nome próprio é o suporte daquilo que chamamos de estado civil. 
Produto rito de instituição inaugural que marca o acesso a existência social, ele é 
o verdadeiro objeto de todos os sucessivos ritos de instituição ou de nominação 
através dos quais é construída a identidade social (...)” (Bourdieu. Pág. 188)  

        

               Eis um campo frutífero segundo Bourdieu para que se instaure 

definitivamente a grande instituição social o Estado, um designador rígido objetivado, que 

agora assume a função de mantenedor e controlador da sociedade sempre em estado de 

guerra e evolução para um fim positivo, coeso e ordenador, influência, muito forte dos 
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achismos reducionistas pautado nas filosofias de Hobbes e Rousseau. Um “novo” produto 

tão supremo quanto as subjetividades em interação que o compõem, estipulando 

classificações principalmente no que se refere a nominação da essência social do Estado, 

completamente transcendente às mutações históricas, que a essa “nova” ordem institui 

através de sua própria denominação. Mais uma invenção, acarretando em si todas as 

certidões possíveis de designação e genericamente todas os atestados de jurisprudência 

que envolvem um futuro a longo prazo. Uma realidade que segundo Bourdieu, parte do 

romance biográfico para aproximar-se do arquétipo, da apresentação oficial de si e até 

mesmo do sistema identitária que o ampara.  

Penso que o filósofo esteja ponderando sobre a forma como as estruturas sociais 

vão se erguendo dentro de um contexto utilitarista que ora recorre a um princípio 

originário, ora a uma ruptura com o mesmo. Fica clara tal inferência quando o mesmo 

aponta o alcance que as leis da biografia social tenderão a ter, impondo-se muito mais 

além das situações oficiais, isso por sempre proporcionar uma maneira confortável e 

positiva de alcançar um determinado objetivo, do mais simples ao mais complexo, dentro 

de um contexto de manipulação variável, sem crítica e reflexão que ocasiona 

constantemente mortes artificiais do autor, do seu objeto de pesquisa, da obra, da vida, 

por estarem presos a uma realidade inventada que exclui de si situações problemas que 

inviabilizam a manutenção da ordem evolutiva das pessoas, de suas relações, inovações 

que facilitam a existência, tornando-a sempre um produto nas palavras de Rancière, de 

uma “lógica dos absurdos”, dentro de um pensar, segundo Foucault, no “bestiário da 

imaginação”.  

Diante de tais constatações Bourdieu irá afirmar que uma empreitada analítica que 

busca compreender processos sociais fundamentados na busca pelo efeito e não a causa, 

pautado em um real inventado encerrando-se em si e por si como um fim, é algo 

impensável o máximo que pode conseguir é a condução da constituição da noção de 

movimento como série de caráteres consecutivamente tomadas por um mesmo agente (ou 

um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, processo de mudanças efetivas 

pelas quais todo ser passa, senda a regra principal para incessantes transformações, 

passando a inventar tradições, história, sistemas e a própria ideia do que é. 

Neste sentido o que se produz é um homem desviado de si, assim penso, num 

emaranhando de contingências epistêmicas e axiológicas, apresentando-se publicamente 
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com representação particular de sua vida pública ou privada sendo culto por ter a 

capacidade de idear e leigo por nunca ter o poder de mensurar o valor desta ideação, 

usurpando-se, violentando-se, num sistema que camufla um caos ordenado, sempre 

conjecturando sobre tudo e todos num plano de criações inventivas e artificiais constantes, 

um homem continuamente segundo Agambem, em estado de necessidade, reconhecendo-

se em uma recognição.   

As abstrações de Pierre Bourdieu ao trabalhar esse habitus de ilusões e 

arbitrariedades produzidas por um biografismo esvaziado de vida como determinante da 

concepção ético moral regente das representações sociais, no campo de interrelações 

subjetivas se objetivando a partir do gosto cultural e interesses ora individuais, ora 

públicos, ora os dois, tendo o capital como fim em si por si, seja ele material  e/ou 

imaterial, contribuiu de forma crucial para romper com toda uma ordem de produção de 

conhecimentos contingentes, ocasionado pelo desvio em busca de realização pessoal. 

Segundo ele: 

 
A necessidade deste desvio pela construção do espaço parece tão evidente 
quando é anunciada – quem pensaria em evocar uma viagem sem ter a ideia da 
paisagem na qual ela se realiza? – que seria difícil compreender que não se tenha 
imposto de imediato a todos os pesquisadores, se não soubéssemos que o 
individuo, a pessoa, o eu, “o mais insubstituível dos seres”, como diz Guide, para 
o qual nos conduz irresistivelmente uma pulsão narcisista socialmente reforçada, 
e também a mais real, em aparência das realidades, o ens realissimum, 
imediatamente entregue a nossa intuição fascinada, intuitus personae (Bourdieu. 
Pág. 191). 

 

Contrapondo-se a este contexto de ilusões e arbitrariedades conceituais criadas 

pelo biografismo e seu designador rígido estabelecido por Bourdieu, tem-se as trajetórias 

de vida das senhoras, Nice Machado Aires, Maria Querubina da Silva Neta e Cledeneuza 

Maria Bezerra Oliveira, três quebradeiras de coco nos Estado do Maranhão e Pará e 

ativistas do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), 

transformadas em autobiografias, repletas de vida, considerando todas as possibilidades 

de apreensão e compreensão do mundo de forma simples sem jamais simplificar ou reduzir 

as relações internas e externas a si, algo possível através da considerações dos 

pesquisadores do Projeto da Nova Cartografia Social da Amazônia tomando tais 

experiências de vida de diversas unidades sociais de saber e fazer tradicional como algo de 

extrema relevância as suas pesquisas, ponderações e conceituações sobre o mundo social, 
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tornando seus agentes ativos, referencias maiores das análises e conclusões estabelecidas, 

protagonistas de um fazer ciência contrário ao habitual. Na apresentação da obra Nice 

Guerreira: Mulher, Quilombola e Extrativista da Floresta o Prof. Dr. Alfredo Wagner Berno 

de Almeida¹, diz: 

 
As narrativas quilombolas, ora apresentadas, compreendem um esforço 
classificatório de pesquisadores do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia 
(PNCSA) e pesquisadores convidados no sentido de compor uma coleção de livros 
em que membros de diferentes unidades sociais, designadas como povos e 
comunidades tradicionais, descrevem eles mesmos suas próprias experiências de 
luta, em situação de conflito social, nas quais reivindicam seus direitos territoriais 
e suas expressões identitárias. (Pág. 07. 2016) 

 

Trata-se de um grande esforço feito segundo Prof. Alfredo por cientistas que laçam 

mão de técnicas de observação direta, características da pesquisa etnográfica e de recursos 

intrínsecos às histórias de vida, obtendo relatos que coloca o pensar para além das 

relações políticas e os laços de solidariedade, que fundamentam identidades coletivas, indo 

até a própria noção de política. Ele segue afirmando que, são procedimentos que 

consistem em relatos, obtidos através de entrevistas realizadas com membros de 

comunidades quilombolas, que detém critérios de competência e saber para descrever a 

trajetória das unidades sociais.    

Pensa-se que essa proposta de autobiografias se firma para fora da lógica do Estado 

designador rígido criticado por Bourdieu, ao se constatar na obra das narrativas 

quilombolas, que o contexto na qual se funda as comunidades tradicionais  não possui 

qualquer referência a escravos fugidos e muito menos a uma reinvindicação de 

territorialidade fora das casas grandes, sendo marcado pela luta das famílias que resistiram 

dentro dos limites desses espaços do colonizador, sobrevivendo à derrocada dos senhores 

dos escravos. Acentuando-se as discussões sobre a necessidade de se pensar as produções 

biográficas romantizadas sem críticas, toma-se a trajetória de vida da Senhora Maria Nice 

Machado Aires418, uma fonte produtora de conhecimentos baseado no dinamismo da vida. 

Uma guerreira sendo um grande referencial de conhecimentos diversos sobre a vida e a 
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 considerações estas fundamentadas nas falas feitas pela Sra. Nice em uma roda de conversa com o tema, 
Defesa dos Territórios Étnicos e Conflitos na Amazônia, realizada no dia 29.03.2019, tendo como medidor o 
Prof. Doutor Alfredo Wagner e organização da coordenação do PPGCSA – UEMA. 
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morte419, de resistência em defesa de um ideal coletivo mais digno aos seus, alimentando-

se de seus bons e maus momentos ao participar intensamente e ativamente em defesa do 

reconhecimento identitário das atividades tradicionais no mesmo patamar dos doutos das 

academias e demais instituições estatais de aprendizagem. 

 
Eu sou do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco. Um movimento 
que evoluiu muito no Brasil e no mundo. Eu faço parte deste movimento   como 
extrativista, também sou quilombola, faço parte também de uma comunidade 
quilombola. Sou também da ACONERUC, que é uma Organização das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Estado Maranhão e também faço 
parte da Nova Cartografia da Amazônia, que é esta entidade que nos dá dando 
apoio, mostrando as nossas tradições e os nossos conhecimentos tradicionais. 
Eles não estão só falando, mas estão também mostrando. (...) são muitas coisas 
que a gente pensa que não tem, mas na Cartografia da Amazônia a gente olha. É 
por isso que estou dizendo que a cartilha desmascara muita coisa, que as pessoas 
dizem que não existem, mas tem.  (Pag. 51, 2016). 

         

Tal apresentação de Dona Nice nas Narrativas Quilombolas e suas considerações 

sobre a Nova Cartografia Social da Amazônia, confabula para expressar uma certa simbiose 

de reciprocidades cognitivas e axiológicas entre o pesquisador e sua pesquisa, fomentando 

reflexões no que se refere aos perigos e entraves desta pratica à produção científica séria, 

quando se omite os  momentos de crises, críticas, embates,  que por não terem uma 

utilidade e àqueles que a financiam e/ou determinam, perder seu valor corroborativo ao 

dito saber douto  naturalizando práticas de busca pelo endeusamento de um eu distante 

de se efetivar a partir do outro, disposta à ascensão cultural sem vivacidades, algo muito 

recorrentes nas ilusões biográficas criticadas por Bourdieu. 

Segundo Camila do Vale Professora Adjunta de Literatura na UFRJ, pesquisadora 

bolsista PCI-CNPq no MAST – Museu de Astronomia e Ciências Afins e Professora do 

Mestrado em Cartografia Social e Política da Amazônia na UEMA, em suas considerações 

no prefacio do livro Nice Guerreira: Mulher, Quilombola e extrativista da floresta, obra 

central desse estudo.       

 
“Dona Nice desatualizaria qualquer pesquisa sobre o uso do corpo no segundo 
ano, tamanha é a variedade de atividades às quais se dedica e tamanha é a 
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 Dualidade essa pelo não cerceamento de suas atividades diante da morte do seu filho em 2014 de forma 
cruel e envolvida com suspeitas de acerto de contas via traficantes e drogas babaçuais e tendo sua morte 
associada ao crime organizado de São Luís, algo que não inibiu sua postura ativa contra os dissabores que vão 
contra seus ideais, fato narrado em sua autobiografia, referência maior deste trabalho.     
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reinvenção e singularidade da apresentação de seu figurino – algumas vezes 
costurados por ela – mais uma de suas atividades -, e que incorpora sempre 
elementos novos. Pactuando com a ideia de identidade semovente, impossível de 
se fixar e, no entanto, com tanto saberes e memórias de sua territorialidade. E 
ser mãe de 6 pessoas, já não é estabelecer 6 circuitos de dinâmicas identitárias 
diferentes? ”. (Pág. 27. 2016).   

 

Cotejando-se tais considerações sobre a trajetória de vida de Dona Nice com as 

críticas feitas a biografia de Juscelino Kubitschek e autobiografia de Monteiro Lobato tem 

busca-se criar um novo momento de reflexividades com pretensões de corroborar para as 

críticas de Bourdieu sobre as construções arbitrárias da literatura dos testemunhos 

fantasiosos. Segundo Oscar Pilagallo, jornalista e autor de "História da Imprensa Paulista" 

(Folha de São Paulo) a admiração do autor da biografia de Juscelino Kubitschek, Ronaldo 

Costa Couto historiador, comprometeu seu trabalho e o equilíbrio de sua pesquisa, não 

sendo fidedigno a um estado de reflexividade em suas análises, um posicionamento critico 

que se fortaleceu pelo fato de tal autor ser uma referência na compreensão dos bastidores 

e pilhérias políticas da ditadura militar presentes em sua obra "História Indiscreta da 

Ditadura e da Abertura", tal profunda admiração pelo campo pesquisado gerou o livro 

"Brasília Kubitschek de Oliveira", publicado em 2006, sendo fonte de inspiração para a série 

"JK", da TV Globo uma empresa que resume as reais intensões dos cabeças pensantes 

deste país a maior aliada a propagação de todo contexto de críticas aqui apresentados por 

Bourdieu as ilusões biográficas.  

Penso que o crítico esteja afirmando que Couto camuflou ou suprimiu de seu 

trabalho uma análise mais profunda sobre certas situações problemas, que 

proporcionariam vir à tona dilemas, conflitos de um JK dotado de contraditoriedades 

(angustias, medos, temores etc.) e interesses individuais políticos partidários em busca de 

status e poder, uma práxis enaltecendo um ser mecânico, de um eu que busca o 

endeusamento num contexto de relações internas e externas completamente esvaziadas 

de vida ou de propósitos políticos sociais ao bem de todos. Tal ponderação explicita-se 

diante da análise que Pillagalo faz por um fato ocorrido em 1940, no qual JK é convidado 

por Benedito Valadares, interventor em Minas, à assumir a Prefeitura de Belo Horizonte.  

Segundo o crítico, na versão de Couto, ocorrera num primeiro momento a negativa 

de JK com veemência, até que por um decreto publicado no "Diário Oficial" o fato tenha 

sido consumado, uma maneira estratégica, assim pensa o crítico, que JK encontrou para 
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aceitar sem muito estardalhaço o cargo oferecido, aproveitando-se da grande admiração 

do escritor de seu relato de vida, contando a história a sua maneira espetacularizando-a a 

fim de apresentar o grande homem, que em um futuro próximo se tornara presidente do 

Brasil. Trata-se de um fato que se faz compreensível ao se pensar na possibilidade de 

ascensão social de um político ambicioso que não via nenhum proveito em ter seu nome 

associado voluntariamente à ditadura de Getúlio Vargas (presidente do País naquela 

época). Para Pillagalo um historiador imparcial poderia ao menos ter se perguntado se JK 

não teria aceitado a prefeitura docemente constrangido, coisa que não o fez.  

 

Ainda sobre esse episódio Couto poderia "contribuir efetivamente para o retorno 
da democracia". Mas não explica como um chefe de executivo municipal poderia 
influenciar a política nacional. Com o mesmo viés favorável ao perfilado, o autor 
menciona de passagem as muitas críticas à sua presidência. Corrupção, inflação e 
desequilíbrio financeiro são mencionados em apenas uma frase. Mesmo que não 
fosse o caso de endossar as desaprovações, caberia discuti-las. Quanto à vida 
pessoal de JK, é tratada com demasiada discrição. O autor não devassaria 
gratuitamente nenhuma intimidade se dedicasse ao caso extraconjugal iniciado 
durante o mandato e mantido por 18 anos um pouco mais do que dois 
parágrafos. A ênfase no público em detrimento do privado, porém, talvez tenha 
resultado do fato de o livro derivar de uma encomenda da Câmara dos 
Deputados. (Pillagalo Pág. 1. 2013) 

  

Analisando ainda este contexto de construção de arbitrariedades em cima do 

fascínio empírico temos a polêmica trajetória da vida e obra de Monteiro Lobato (1882-

1948) considerado por muitos como um grande escritor brasileiro, marco na literatura 

infanto juvenil do país e de toda América Latina. Suas obras situam-se entre os autores do 

Pré-Modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Um contexto que 

legou um patamar de celebridade mundial a este brasileiro que com muita astucia soube 

trabalhar o sucesso de mercado a sua crítica social, sendo venerado por sua ficção infantil 

inebriante em detrimento a sua autobiografia escrita no âmbito da literatura adulta, ou 

seja ele fez de seus leitores apreciadores de suas obras separadamente de suas polêmicas 

e cítricas declarações em vida.  

Segundo Rodrigo de Oliveira Ribeiro, advogado penalista na área do direito penal, 

criminologia e direito penal econômico, a obra de contos Urupês, considerado parte da 

crítica seu ponto alto, finaliza condenando gravemente a miscigenação uma declaração 

dada no site Consultoria Jurídica – ConJur um dos mais influentes sobre a Justiça e Direito 
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em língua portuguesa.  Rodrigo segue sua crítica se assegurando em Pietra Diwan, na obra 

Raça Pura: Uma História da Eugenia no Brasil e no mundo, afirmado que:        

 
A memória dominante da figura do Jeca Tatu é a do paciente esquecido por um 
governo omisso e irresponsável. Porém, essa não era a figura original. Como 
registram os historiadores, o Jeca, antes inferior e inapto, com o passar dos anos 
passou a se tornar vítima da omissão do Estado. A abordagem sobre o 
personagem do Jeca Tatu geralmente se encerra na constatação de que Lobato 
teria se baseado numa amostragem equivocada do caipira brasileiro. O caboclo, 
para o autor de Urupês, era o “funesto parasita da terra”, “seminômade, 
inadaptável à civilização”. (Geleedes. Pág. 01, 2015). 

    

O crítico, segue afirmando que Monteiro Lobato era um grande entusiasta da 

eugenia (embranquecimento da população), assim como muitos sanitaristas e personagens 

de sua época, e mantinha uma relação estreita com Renato Kehl, considerado o pai da 

eugenia no Brasil. Algo já conhecido e debatido, tornando-se público em 2011 através de 

uma carta do escritor enviada a Arthur Neiva, em 10 de abril de 1928, publicada na revista 

Bravo! Em maio de 2011 e reproduzida pela Carta Capital420. Um fato que envolveu Lobato 

na defensa dos princípios da Ku Klux Klan e suas práticas. 

Muitas são as reflexões suscitadas por Bourdieu no texto analisado, ponderações 

estas no que se refere a pensar em um processo de pesquisa sério, dotado de rigorosidade 

cientifica, capaz de decifrar a ação do homem diante de sua passagem no mundo, 

fornecendo assim um sentido fidedigno o mais próximo possível do real. Algo que defina os 

objetivos reais da ciência, não se permitindo a manipulação por cabeças pensantes 

respeitando sempre uma perspectiva atemporal, dinâmica, para além das realidades 

prontas e acabadas referendadas em produções textuais de grandes doutos das “ciências e 

filosofias” como relato de vida. 

Os recortes aqui feitos, comparando os relatos de vida de JK, Lobato e de Dona Nice 

Machado, intenta primar pela busca da produção de um conhecimento crítico 

fundamentando-se numa abordagem relacional, descontinua, com princípios a apreciar o 

                                                      

420
 DIAS, Maurício. Monteiro Lobato, racista empedernido. Carta Capital. (Edição de 17/5/2013) ela traz em 

sua escrita original: “País de mestiços onde o branco não tem força para organizar uma ku Kux-Klan, é país 
perdido para altos destinos. André Siegfried resume numa phrase as duas attitudes. ‘Nós defendemos o front 
da raça branca — diz o Sul — e é graças a nós que os Estados Unidos não se tornaram um segundo Brazil’. Um 
dia se fará justiça ao Klux Klan (…) que mantem o negro no seu lugar”. Disponível in: 
http://www.cartacapital.com.br/revista/749/monteiro-lobato-racista-empedernido 
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diverso, formando-se como uma ciência não repetitiva, com seres falados, aspectos vividos 

tratando o novo como o que se oculta; compreendendo-se como investigador e 

investigado, evitando adjetivações que possam conspirar contra a reflexividade, um 

movimentar-se sempre a considerar o múltiplo, sem a pretensão reduzi-lo ou exaurir os 

questionamentos e críticas que se dão em seu cerne.     

Uma abordagem dos fenômenos intimamente ligada suas especificidades 

rompendo com as generalidades, fugindo sempre das anomalias que se fincam neste 

processo através dos desvios de si realizados por uma a intuição fascinada via imediatismo, 

o biografismo com uma trajetória sempre pautada no fisicalismo e no psicologismo.     

As reflexões e críticas voltadas para um homem rígido e egocêntrico e sua morte 

para um fim evolucionista e positivo através da filosofia dos relatos de vida abordados por 

Bourdieu, reiterados pela trajetória de vida de Juscelino Kubistchek e Monteiro Lobato, 

rivalizando pela autobiografia de Dona Nice Machado fidedigna a vida como é, sem 

supressão de conflitos, embates e contradições, não exaurem o debate sobre as ilusões as 

quais possam está sendo construídas as teorias e práticas que estruturam um sistema 

interpretativo do mundo, tais explanações tornam-se imprescindíveis no que se refere 

pensar um trabalho investigativo pautado na pluralidade que está fortemente presente na 

realidade, considerando todas as relações que se apresentam na mesmo.  

Uma ação que ainda sim poderá ser arbitraria e conjectural por estar num contexto 

dinâmico, sempre crítico e com reflexividade, mas que promova, um re-pensar que 

considere os saberes tradicionais como algo de estrema relevância para as ponderações 

resultantes da produção do conhecimento, entendendo o simples na sua mais real 

complexidade, sem simplificá-lo, reduzi-lo, a fim de que, se torne perceptível todo um 

contexto de contingências se autorreconhecendo em cima de contingências, uma ordem se 

impondo de forma tirana sobre uma desordem, e várias outras relações que vão limitando 

a atuação da ciência quanto ao seu poder explicativo, algo que faça o investigador chegar 

nos limites do conhecimento, para então se pensar numa produção cognitiva e axiológica 

sobre algo mais próximo do real.  

Uma práxis que segundo Dona Nice volte o olhar das universidades e suas pesquisas 

para os reais interesses da coletividade de quem verdadeiramente necessita. 
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Eu queria falar agora que, se uma boa parte, 50%, 30% dentro das universidades, 
começasse a olha por nós, não tem um lugar no mundo que nós não chegue. 
Porque aí é o que eu estou falando: vão se formar as pessoas que vão hoje para a 
política partidária, vai para o conhecimento social e se ele vai também sem 
conhecimento, ele não vai lhe atender. Ai já vai formar um advogado, um 
promotor, um juiz com aquela visão de riqueza, não o dinheiro. E quando eu falo 
nisso, é em nível social. (...)é nesse sentido. (Aires. Pag. 53, 2016)                     

 

A análise de todo o contexto o aqui apresentado, fomenta a necessidade de  voltar-

se para um constante trabalho de verificação e retificação das produções cientificas, 

percebendo-se as facetas e tramas de um aplicar mecânico dos textos e práticas das coisas 

presentes nos discursos do livro, da simplificação das múltiplas relações que se dão na 

realidade investigada, do sobrepujamento de forças homogeneizadora onde a autoridade 

do sujeito investigador é mais forte que a do objeto investigado, onde a força 

epistemológica e axiológica da razão e maior que qualquer outra não cientifica sendo 

ordinária, enfim o propósito de  fomentar um pensar para fora da lógica estatal, não 

desconsiderando-a claro como uma força motriz, mas fazendo que se pense em todo um 

contexto criado pelo Estado  denominador rígido  que geometriza os espaços, automatiza 

as relações, originando-se assim, a desumanização da ciências que se esvaindo de vida.    

Um pensar sobre: O que significa realizar-se ciência no Brasil diante de um contexto 

negativo? Quais os perigos, avanços, compromissos que pode ter diante da realidade 

vivida? Até que ponto o que se produz como ciência não reitera ou se cristaliza como um 

poder? E principalmente que tipo de postura como cientistas irá se ter perante esta 

realidade? Acomodar-se com toda a naturalidade que este caos ordenado proporciona 

como única fonte de bem viver? Angustiar-se a ponto de fatalizar as possibilidades de se 

encontrar saídas para relações engessadas e imutáveis do mundo social?  

Enfim uma gama de questionamentos que irão sempre colocar o trabalho cientifico 

e dos cientistas frente a uma tomada de posição para uma adequação ou oposição. Um 

grande desafio, o maior, assim penso, a ser enfrentado aqueles que se propõem em fazer 

ciência em qualquer parte deste plano o qual se vive, ter um foco sem perder o sentido e 

significado de coletividade, multiplicidade, dinamismo, constância, ou seja de que tudo 

está em interatividade e que nada e tão insignificante que não tenha sua importância em 

tal realidade. 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BRAÇO FORTE: LUTA, MOBILIZAÇÃO E DEFESA DO 
TERRITÓRIO TRADICIONAL 

 

Reginaldo Cordeiro dos Santos Junior421  
 
Resumo 
Por meio de minha experiência etnográfica com a comunidade quilombola de Braço Forte, este artigo tem 
como objetivo trazer para o campo da discussão, da reflexão e da prática a importância de acionar os direitos 
territoriais, sociais, culturais, econômicos e políticos, garantidos pelo sistema jurídico brasileiro às 
comunidades quilombolas, indígenas e aos povos e comunidades tradicionais. O direito a ter direito ao 
território tradicionalmente ocupado é um dos pontos centrais da luta que é travada diuturnamente, sob 
fortes ameaças. 
 
Palavras-chave: Território; Lutas; Quilombo.  

 

Introdução 

Quando acionamos a chave dos direitos territoriais, sociais, culturais, econômicos e 

políticos das comunidades dos quilombos no Brasil, estamos evocando a carta 

constitucional de 1988, bem como toda legislação infraconstitucional (conquistadas através 

das lutas sociais, notadamente no campo) que, em alguma medida, oferecem segurança 

jurídica às comunidades quilombolas face aos seus antagonistas. Os adversários vão desde 

latifundiários, mineradoras, grandes obras e empreendimentos desenvolvimentistas, até o 

próprio Estado brasileiro. Fato que evidência um verdadeiro paradoxo, visto que o Estado 

deveria fazer valer o direito em vez de negá-lo. Entretanto, essa é a realidade dos 

quilombos no Brasil, um constante movimento de Luta, mobilização e defesa do território 

tradicional. São práticas combativas, pautadas no pensamento descolonial422 que ocorrem 

em grande medida às margens do Estado. O direito territorial é o principal dentro desse 

arcabouço, isso porque é ele que garantirá os demais direitos (sociais, culturais, 

                                                      
421 

Doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Estado de 
Minas Gerais. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 
422

 A opção descolonial é epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos fundamentos genuínos dos conceitos 
ocidentais e da acumulação de conhecimento. Por desvinculamento epistêmico não quero dizer abandono ou 
ignorância do que já foi institucionalizado por todo o planeta (por exemplo, veja o que acontece agora nas 
universidades chinesas e na institucionalização do conhecimento). Pretendo substituir a geo- e a política de 
Estado de conhecimento de seu fundamento na história imperial do Ocidente dos últimos cinco séculos, pela 
geo-política e a política de Estado de pessoas, línguas, religiões, conceitos políticos e econômicos, 
subjetividades, etc., que foram racializadas (ou seja, sua óbvia humanidade foi negada). Dessa maneira, por 
“Ocidente” eu não quero me referir à geografia por si só, mas à geopolítica do conhecimento. 
Consequentemente, a opção descolonial significa, entre outras coisas, aprender a desaprender (...) (Mignolo, 
W. 2008, p. 290-291). 
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econômicos e políticos). O território é o lugar do vivido, o lugar que desencadeia as 

possibilidades de uma vida plena. É importante reafirmar estes direitos e as lutas mesmo 

diante de um esquema perturbador, que é a política e a democracia brasileira nos últimos 

anos. Os direitos quilombolas estão assegurados na Constituição de 1988, nos artigos 215 e 

216, nas disposições constitucionais transitórias, artigo 68 do ADCT, e em convenções que 

o Brasil é signatário, conforme cita Costa Filho (2016): 

 

No Brasil, fruto desta agência, além do capítulo VII da Constituição Federal 
(particularmente os artigos 231 e 232, que tratam especificamente dos direitos 
territoriais e políticos dos povos indígenas) e do artigo 68 do ADCT (relativo à 
regularização de territórios quilombolas), são os artigos 215, que determina que 
o Estado proteja as manifestações culturais populares, indígenas e afro-
brasileiras, e as de outros grupos participantes do processo civilizacional 
brasileiro, e o artigo 216, que afirma constituir-se patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material ou imaterial portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 
Somam-se a esses direitos expressos na Constituição as convenções 
internacionais, tais como a Convenção n 169 da OIT, a Convenção da Diversidade 
Biológica, a Convenção da Diversidade Cultural, e o sistema de proteção da ONU 
aos direitos humanos, particularmente a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial e o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos. (COSTA FILHO, 2016, p. 275-276).  

 

É essa a base jurídica que garante minimamente o caminhar da agenda quilombola 

no Brasil. Trata-se de uma pauta que carece de uma maior efetividade por parte do Estado, 

no que se refere fazer valer o que está escrito, fazer valer o que está preconizado em leis, 

decretos e convenções. Esse é o desafio que a comunidade de Braço Forte vem 

enfrentando em relação ao seu território e demais direitos. Tais desafios, serão 

apresentados nas linhas seguintes e serão relacionados brevemente às contradições 

vigentes e prevalentes no “sistema jurídico, político e democrático ” brasileiro.  

 

Caminhando com a comunidade 

Minha caminhada com a Comunidade Quilombola de Braço Forte423, localizada em 

Salto da Divisa – Minas Gerais – baixo Vale do Jequitinhonha, há 16 km da sede do 

município, iniciou no ano de 2015, quando assessorava a Secretaria de Planejamento e 

                                                      
423 

Nome adotado pela comunidade em homenagem ao ancestral do grupo Miguel Braz Fortes, antigo escravo 
do latifúndio e avô de Senhor Carminho, quilombola, sacerdote da Umbanda, canoeiro e pescador do rio 
Jequitinhonha, grande liderança da comunidade.  
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Gestão do Estado de Minas Gerais, com a pauta de Povos e Comunidades Tradicionais 

(PCTs). A história da comunidade é permeada de desafios e de lutas que foram travadas ao 

longo da vida.  

 

Seus ancestrais foram escravizados e expropriados de seu território nos séculos 
XIX e XX por uma família de fazendeiros da região. Os braçofortenses foram 
compulsoriamente morar na região periurbana de Salto da Divisa e lá se 
adaptaram, garantindo a manutenção da vida com a pesca artesanal, lavação de 
roupas de modo tradicional nas lajes do rio, extração de pedras para artesanato e 
construção, entre outras atividades. Em 1997, os braçofortenses são novamente 
expropriados, atingidos pela barragem criada pela instalação da Usina 
Hidrelétrica Itapebi, localizada no município vizinho, Itapebi - Estado da Bahia. 
(SANTOS JUNIOR, 2018, p. 07)  

 

Sem o intuito de romantizar o passado, os relatos dos (as) comunitários (as) era o 

de que antes da usina hidrelétrica de Itapebi424 ser construída, existia muita fartura, havia 

peixes para pescar, areia, pedra, e lajes para lavar as roupas, atividades que geravam renda 

e garantiam a manutenção da vida. Tudo isso foi retirado das pessoas que ali viviam e a 

partir daí vieram dias difíceis, visto que seus direitos foram negligenciados pelo Estado e 

pela empresa Neoenergia, que desde então opera nos moldes do “Descaso planejado425” 

(SCOTT, 2012, p. 122). 

Em meio a mais um processo de expropriação, agora realizado pela UHE Itapebi, a 

comunidade se uniu para retomar o seu território tradicional, ocupado por seus ancestrais 

que foram expulsos de suas terras no passado, conforme descrevo abaixo:  

 

(…) no final do ano de 2015, com a ajuda do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, um grupo de 42 famílias, aparentadas, detentora de memória e 
saberes tradicionais, organiza a reocupação/retomada de cinco hectares de terra 
da fazenda Talismã, “propriedade” dos Cunha Peixoto. Este foi e está sendo um 
processo de resistência e resiliência, considerando-se as várias investidas e 
ameaças que a comunidade vem sofrendo. (SANTOS JUNIOR, 2018, p. 19)  

 

                                                      
424

 Ver em COSTA FILHO & SANTOS JUNIOR, 2017. 
425 

Trata-se de “um termo deliberadamente acusatório e provocador, cujo uso sinaliza um reconhecimento 

que já está consagrado nas instruções de documentos de planejamento de grandes obras de 
desenvolvimento” (SCOTT, 2012, p. 122). O descaso planejado é operacionalizado através de um conjunto de 
situações: Desmoralização das comunidades atingidas, metamorfose (troca de gerentes e funcionários que 
operam nas reuniões com as comunidades), abandono planejado (terceirização dos trabalhos de execução 
dos projetos de mitigação), adiamento e paralisação das obras e das metas. Essas são umas das principais 
formas do descaso planejado.  
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Houve ali um processo de retomada426, de empoderamento daqueles que estavam 

subjugados, à mercê de benesses e de subempregos domésticos na sede do município, nas 

casas de políticos e latifundiários. Desde então acompanhei a comunidade em todo o seu 

processo de luta e mobilizações para defender o seu território. Naquele primeiro 

momento, viabilizamos junto aos órgãos competentes, devido às ameaças de morte, a 

segurança da comunidade, bem como a segurança de senhor Jorge Alexandre, uma das 

principais lideranças. Retornei a campo em um segundo momento, no primeiro semestre 

de 2016, para aprofundar meus conhecimentos sobre o problema multidimensional 

enfrentado pela comunidade. Essa incursão rendeu o trabalho etnográfico/denúncia acerca 

da  “(des)estruturação socioambiental causada no município de Salto da Divisa/MG pela 

usina Hidrelétrica de Itapebi-Bahia.”  (COSTA FILHO & SANTOS JUNIOR, 2017).  

No ano de 2017 retornei à comunidade de Braço Forte, fui acompanhado pelo 

presidente da Federação Quilombola de Minas Gerais N’Golo, Jesus Rosário Araújo, e pela 

diretora de cultura da N’golo, Adeliane Margarida Silva. Nossa ida se deu a convite de Jorge 

Alexandre, ele entrou em contato via telefone dias antes anunciando que a comunidade 

havia compreendido o que é ser quilombola e que eles eram de fato um quilombo. Fato 

que ficou inscrito na ata lavrada pela comunidade aos 03 de janeiro de 2017.  

 

No dia três de janeiro de 2017, reuniram-se na plenária os associados e 
moradores da comunidade Braço Forte com a finalidade de discutirem a respeito 
da aceitação como remanescente quilombola, foi discutido e após a mobilização 
de todos, declaramos para os devidos fins que nós da comunidade quilombola de 
Braço Forte nos auto reconhecemos como remanescente quilombola pela nossa 
trajetória comum de exploração de mão de obra escrava e semi-escrava, para a 
família Cunha de coronéis tradicionais do município de Salto da Divisa. Nossa 
história é marcada por tortura, longas horas de trabalho pesado de forma escrava 
e semi-escrava, grilagem das nossas terras e expulsão da fazenda. Hoje voltamos 
ao nosso território e nos reconhecemos como comunidade quilombola por 
entender nossa trajetória de exploração no município de Salto da Divisa e pela 
nossa cultura negra como o batuque, reza, religião e território tradicionalmente 
ocupados por ser verdade assinamos essa declaração de auto reconhecimento de 
remanescente quilombola. (Ata de reunião da Associação da Comunidade de 
Braço Forte, município de Salto da Divisa – MG. 3 jan. 2017)  

 

                                                      

426
 “’A categoria ‘retomada’- que os Kaiowás chamam de jaike jevy (‘entramos outra vez’) passou a ser 

utilizada pela imprensa e pelos indígenas de muitas outras regiões do Brasil para designar tal tipo de ação, 
que, embora ilegal, é a única via possível no Brasil para os indígenas [também para os quilombolas] 
conseguirem recuperar as suas terras” (OLIVEIRA, 2015, p. 193; acréscimo do autor).   
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Jorge solicitou a minha ida à comunidade e estendeu o convite para a Federação 

Quilombola do Estado de Minas Gerais, que de pronto atendeu o pedido. A comunidade 

havia passado por um processo de amadurecimento e de entendimento de seus direitos, o 

qual havíamos tratado de forma introdutória em 2016. Este tema, foi também 

aprofundado pelo Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV), da Universidade Federal do 

Vale do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, que organizou atividades voltadas para o campo 

dos direitos na comunidade. Chegamos em Braço Forte e nos deparamos com muita 

fartura, a chuva havia finalmente caído, tinha abóbora, feijão de arranque, feijão-de-corda, 

verduras de folha, criação de porcos, cabras e algumas poucas cabeças de gado que 

garantiam o leite para os (as) comunitários (as). Nossa incursão teve a duração de uma 

semana, a principal pauta de nossas conversas era de como seria realizado o processo de 

certificação da comunidade junto a Fundação Cultural Palmares (FCP), uma vez que a 

comunidade se autodefinia quilombola. A síntese de nossas longas conversas, foi a 

elaboração de um documento requerendo junto a FCP a certificação da comunidade. Esse 

documento foi elaborado em conjunto com os (as) braçofortenses e encaminhado para a 

FCP – Brasília. O resultado desse trabalho foi o reconhecimento e a publicação da 

certificação de autodefnição da comunidade quilombola de Braço Forte em 05 de março de 

2018 no Diário Oficial da União. Fato que mudou todo o panorama jurídico da questão, 

tendo em vista que desde 2015 os latifundiários haviam entrado em juízo com um 

mandado de reintegração de posse da área427.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
427 

 Processo de número 609107754.2015.8.13.0024 - Tribunal de Justiça de Minas Gerais.   
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Fotografia: Jorge Alexandre, 2018.  

 

Luta, mobilização e defesa do território tradicional 

Na ação de número 6091077-54.2015.8.13.0024 ajuizada pela junta de advogados 

do latifúndio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, a comunidade era tratada 

como sem-terra, tendo em vista que o MST colaborou com os braçofortenses na retomada 

do território. A reflexão acerca dessa situação gira em torno da inoperância da justiça, 

demonstrando certa fragilidade nas quatro ordens de reintegração de posse emitidas, visto 

que todas foram revertidas, através de pedidos de efeito suspensivo. Pedidos realizados 

pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais - DPE-MG e, mais tarde, após a 

certificação da comunidade pela FCP em 2018, pelo Ministério Público Federal que, através 

de uma ação civil pública, requereu com êxito o deslocamento da competência do litígio 

para a Justiça Federal.  
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Retomando brevemente o contexto histórico ou percurso da batalha judicial, o 

TJMG em um momento crucial, de concessão de efeito suspensivo solicitado pela DPE-MG 

revoga a decisão com a seguinte alegação:  

 

DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ESPÓLIO DE 
EULER DA CUNHA PEIXOTO contra decisão de ordem n. 2, proferida nos autos do 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL, que 
concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação. A parte requerida pugna 
pela reconsideração da decisão, para cassar o efeito suspensivo concedido ao 
recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os 
pedidos iniciais. A partir de uma análise das razões aduzidas pela requerida no 
pedido de reconsideração, percebe-se que são expostos elementos, para os quais 
eu não havia me atentado quando prolatada a decisão de ordem 2. Do exame 
das questões levantadas, observo que, de fato há indícios de que a auto 
declaração como remanescentes de quilombolas configura simulação. Assim, 
não estando configurada a probabilidade do direito da requerente ou a relevância 
de sua fundamentação, a medida mais adequada é a reconsideração da minha 
decisão. Ante ao exposto, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida para 
revogar o efeito suspensivo anteriormente Fl. ½ Nº 1.0000.16.001556-6/002 
concedido ao recurso de apelação de n. 0427098-28.2018.8.13.0000. Comunique-
se, imediatamente, esta decisão ao MM. Juiz, para as providências de praxe. 
Cumpram-se. Intimem-se. Belo Horizonte, 24 de maio de 2018. DES. PEDRO 
ALEIXO Relator (grifos meus)  

 

Veja que a decisão judicial está pautada em uma alegação dos advogados do 

espólio, que afirmam ser a autodefinição quilombola de Braço Forte uma simulação. 

Entretanto, o que fica inscrito na realidade dos fatos e no aprofundamento dos estudos 

sobre o processo de autodefinição quilombola da comunidade é a legitimidade do 

requerimento. Este amparado pela legislação vigente reconhecido no artigo 2º do Decreto 

4887/2003 e na Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), da qual o 

Brasil é signatário.  

 

O que fica patente ao analisar todo o material obtido é que a identidade 
quilombola de Braço forte é marcada e autodefinida pelos/as comunitários/as 
através do processo de opressão e de resistência de seus antepassados, e dos 
“sinais diacríticos” que o grupo identifica e reconhece como marcadores da sua 
diferença no presente (...). Além disso, naturalmente, também é marcada por 
toda a articulação política, que tem como agência a própria comunidade, no 
intuito de lograr sobreviver e conquistar o direito de ter direitos. (SANTOS 
JUNIOR, 2018, p. 119)  
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Conforme Já citado acima, o litígio encontra-se atualmente na Justiça Federal, uma 

conquista da  comunidade de Braço Forte em uma caminhada repleta de lutas que tem por 

objetivo a titulação do território428. Mas a batalha judicial não tem sido o único desafio, 

segundo Jorge Alexandre, em uma de nossas últimas atualizações (conversas/reuniões), 

“desde 2018 até o início de novembro de 2019 não havia caído uma chuva que desse conta 

de prosperar as plantações” (Jorge Alexandre, 2019). O pouco recurso que se tinha 

(oriundo de Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família) para comprar as sementes 

foi perdido entre as várias tentativas de plantio, que não foram bem-sucedidas. A 

comunidade está passando por um momento acentuado de escassez de alimentos, fato 

que tem obrigado alguns comunitários a tentar uma temporada fora do quilombo, como 

ocorreu com a comunitária Josilene que após uma união matrimonial se sentiu (com seu 

companheiro) obrigada a sair para buscar recursos no ano de 2018.  

 

A estiagem das chuvas leva – e praticamente obriga - algumas pessoas a 
migrarem para cidades vizinhas, como é o caso de Jô, filha de Non e neta de 
senhor Carminho, que, após se casar com um jovem quilombola, também 
morador de Braço Forte, que já tinha experiência de trabalhar no meio urbano, 
foram para Almenara passar uma temporada, até o período em que as chuvas 
iniciarão, para um novo recomeço. Trata-se de uma modalidade de migração que 
é cíclica.  (SANTOS JUNIOR, 2018, p. 93) 

 

Traçando uma linha de raciocínio acerca da batalha judicial travada desde 2015 e as 

condições difíceis de manutenção da vida dos (as) braçofortenses, em virtude de sua 

localização geográfica, que é bastante castigada pelas condições climáticas, podemos 

traçar algumas considerações importantes: Como que estas situações vivenciadas se 

relacionam no campo do Estado, do poder e do vivido? Um pressuposto central é o de que 

“Seria absurdo desconhecer a importância decisiva de uma realidade como a do Estado 

moderno. No entanto, a abordagem que permite a observação em várias escalas 

diferenciadas pode sugerir uma compreensão bem diferente” (REVEL, 2010, p. 441). Estas 

escalas possibilitam colocar o Estado em escrutínio e compreender que o poder do 

soberano  “(…) é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é 

‘descartável’ e quem não é.” ( MBEMBE, 2019, p.41). É sobre esse tema que discorrerei a 

                                                      
428 

Discorro com mais profundidade estes impasses jurídicos em minha Dissertação. Devido às limitações do 
artigo ver em: SANTOS JUNIOR, 2018. 
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seguir. A tentativa será de evidenciar o quanto as práticas do Estado influenciam 

diretamente na vida dos braçofortenses, no cotidiano da vida.   

Evoco uma breve análise sobre a “Necropolitica” (MBEMBE, 2019) para demonstrar 

o quanto o Estado tem sido omisso com a comunidade de Braço Forte. Estado que 

reconhece seus direitos identitários, mas é omisso no que tange à garantia dos direitos 

territoriais, quando através do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria) 

informa a Jorge Alexandre (liderança do Quilombo de Braço Forte) “(…) que não há 

recursos financeiros para produzir o laudo antropológico da comunidade” (Jorge Alexandre, 

entrevista concedida em 2018).  

Situações como está que fazem parte do arcabouço das teorias normativas da 

“sociedade” brasileira que precisam ser analisadas. Mbembe (2019), faz uma crítica 

contundente às teorias normativas da democracia . Dentro desse paradigma normativo, 

soberania é vista como uma “(…) crença de que o sujeito é o principal autor controlador do 

seu próprio significado.” (MBEMBE, 2019, p. 10). Acreditam, segundo Mbembe que 

“Soberania é portanto definida como um duplo processo de ‘autoinstituição’ e 

‘autolimitação’ (fixando em si os próprios limites para si mesmo) (...)” (MBEMBE, 2019, 

p.10). O autor aprofunda mais ainda o debate evidenciando que dentro desse paradigma 

“(…) O exercício da soberania, por sua vez, consiste na capacidade da sociedade para a 

autocriação pelo recurso às instituições inspirado por significações específicas sociais e 

imaginárias.” (MBEMBE, 2019, p.10). Entretanto, o autor ressalta que o que tem relevância 

nesse debate são as “(…) formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela 

autonomia, mas ‘a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição 

material de corpos humanos e populações’.” (MBEMBE, 2019, p.10-11). 

 

Além disso, experiências contemporâneas de destruição humana sugerem que é 
possível desenvolver uma leitura da política, da soberania e do sujeito, diferente 
daquela que herdamos do discurso filosófico da modernidade. Em vez de 
considerar a razão a verdade do sujeito, podemos olhar para outras categorias 
fundadoras menos abstratas e mais palpáveis, tais como a vida e a morte. 
(MBEMBE, 2019, p. 11). 

 

Em grande medida, no Brasil vida e morte sempre estiveram justapostas, são partes 

indissociáveis da política, do judiciário e de seus correlatos. Faço essa observação 

elencando a ideia de que em alguma medida, parte do sistema político e judiciário 
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brasileiro ainda tem fortes ligações com a base ideológica que sustentou e sustenta por 

séculos o Brasil colônia. Essa base ideológica opera com a ideia de que os povos indígenas, 

quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais devem corroborar com o 

“desenvolvimento429” do país abandonando assim, os seus modos próprios de vida, de lidar 

com a floresta, com a terra, com a água em fim, com a ‘(…) Pacha Mama’ (ACOSTA, 2016, 

p. 122) 

 

O que está na base da história do nosso país, que continua a ser incapaz de 
acolher os seus habitantes originais – sempre recorrendo a práticas desumanas 
para promover mudanças em formas de vida que essas populações conseguiram 
manter por muito tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças coloniais, que até 
hoje sobrevivem na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros –, é a ideia de 
que os índios (quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais) deveriam estar 
contribuindo para um sucesso de um projeto de exaustão da natureza. (KRENAK, 
2019, p. 41; acréscimos e grifos meus). 

 

Basta se ater às mídias sociais, aos artigos acadêmicos, informes dos movimentos 

indígenas e quilombolas, entre outros, para ter informações sobre os vários atentados e 

assassinatos de lideranças quilombolas e indígenas que se dão todos os dias para uma luta 

pautada sob as bases do pensamento descolonial contra a doxa desenvolvimentista. Com 

isso uma guerra é travada e os atos que matam, que assassinam podem ser colocados em 

analogia à reflexão de Mbembe: “Por todas essas razões, o direito soberano de matar não 

está sujeito a qualquer regra nas colônias. Lá o soberano pode matar a qualquer momento 

ou de qualquer maneira”. (MBEMBE, 2019, p. 36) No Brasil, os governos matam com 

canetadas que autorizam atrocidades contra as populações tradicionais (Indígenas, 

quilombolas, PCTs). Trata-se de um espiral, que começa pela canetada, que cria as 

condições para a atuação das “Maquinas de guerra (nesse caso, milícias ou movimentos 

rebeldes) (...)”.  (MBEMBE, 2019, p. 36). 

No Brasil, essas maquinas de guerra têm uma nomenclatura regional, na região do 

baixo Vale do Jequitinhonha são conhecidos como jagunços, andam armados de carro, 

montados em cavalos e sempre estão em defesa do latifúndio. Essa é uma forma 

                                                      
429

 Desenvolvimento que “sob o manto de uma desenfreada modernização que quer se passar 
simultaneamente por avanço social, proliferam-se e banalizam-se inúmeras formas de violência” (VALÊNCIO 
& ZHOURI, 2014 p. 11).  
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tradicional da milícia, a mesma que no passado expropriou os braçofortenses de seu 

território tradicional, como podemos ver na citação abaixo:  

 

Essa é a história que meu avô me contava, ele falava que eles iam trabalhar nas 
fazendas do coronel Zimbu, o coronel colocava os homens para ir nas matas 
roçando, ele dizia que eles levavam um só para subir naqueles pau alto [arvores 
altas] e dizia que o homem subia e que de lá ele via fumaça e ia fazendo a picada 
no mato e ia até chegar. Quando o coronel Zimbu chegava lá ele tirava aquela 
família com aquele tanto de menino pequeno né. Ai o coronel ia e falava que 
queria aquela terra, essa terra é minha. Ai dizia meu avô que e o pessoal falava 
assim: E nós vamos pra onde? Aí o coronel dizia: Olha, eu vou te dar aqui um 
cavalo velho e um trocado e amanhã eu vou voltar aqui e se vocês tiverem aqui. 
Ai no outro dia chegava lá não tinham mais ninguém, ficava pra traz aqueles baú 
cheio de feijão e não podia levar né, ai eles chegavam e picava fogo em tudo; 
essas histórias aconteciam aqui no território. (Entrevista concedida pelo Senhor 
Jado, em agosto de 2017)  

 

Existem também as formas mais sofisticadas adotadas pelos desenvolvimentistas e 

seus grandes projetos que infiltram seus agentes para criar conflitos internos, dissensos 

entre comunitários e comunidades alvo. Estes adotam práticas de cooptação de lideranças, 

ou colocam em curso situações como a que etnografei em Salto da Divisa – MG, no caso 

dos atingidos pela UHE Itapebi-BA no ano de 2017. Segundo Jorge Alexandre (liderança do 

quilombo de Braço Forte e atingido pela UHE) a empresa Neoenergia, ao cumprir um 

Termo de ajustamento de Conduta - TAC, acolheu um número reduzido de pescadores 

artesanais e disponibilizou um barco, um motor e um conjunto de equipamento de pesca 

para cada dois pescadores artesanais do grupo. O resultado foi o dissenso entre os 

pescadores artesanais: o primeiro desacordo/dissenso foi com os que ficaram de fora do 

grupo que recebeu os barcos, o motor e os equipamentos, ou seja, com os que não 

receberam nada; o segundo foi entre os próprios pescadores artesanais que receberam o 

barco, o motor e os equipamentos, pois o fato de ter que dividir o barco diante das 

condições objetivas da vida cotidiana acabou por minar as relações de amizade e confiança 

existentes entre eles, culminando em mais um dissenso que por fim desmobilizou o 

coletivo. 

Nesse sentido, Rancière (1996) dialoga com Mbembe (2019) no que tange o 

questionamento do status quo. Enquanto Mbembe desfere uma crítica às formas de 

gestão, de política, identificando-as como políticas da morte, Rancière elabora um 

questionamento acerca da ideia da existência de um consenso na política. Jaques Rancière 
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parte da filosofia política para fazer a crítica ao “discurso atualmente dominante que 

identifica a racionalidade política ao consenso e o consenso ao princípio mesmo da 

democracia” (RANCI RE, 1996, p. 367)   Esse consenso, essa forma de fazer política é 

reformulada pelo autor através da hipótese de que “(…) existe, ao contrário, uma estrita 

solidariedade entre uma certa ideia da razão política e um certo retorno do irracional.” 

(RANCI RE, 1996, p. 367) Como diria o próprio autor: 

 

Gostaria de mostrar que essas novas irracionalidades e a definição consensual da 
razão política são inseparáveis, precisamente porque o que chamam consenso é 
na verdade o esquecimento do modo de racionalidade próprio à política. Sob o 
nome de dissenso, é portanto esse modo de racionalidade que tentarei pensar. A 
escolha desse termo não busca simplesmente valorizar a diferença e o conflito 
sob suas diversas formas: antagonismo social, conflito de opiniões ou 
multiplicidade das culturas. O dissenso não é diferença dos sentimentos ou das 
maneiras de sentir que a política deveria respeitar. É a divisão no núcleo mesmo 
do mundo sensível que institui a política e suas racionalidade própria. Minha 
hipótese é portanto a seguinte: a racionalidade da política é a de um mundo 
comum instituído, tornado comum, pela própria divisão. (RANCI RE, 1996, p. 
368) 

 

Nesse sentido, para o autor o conceito de Política precisa ser reformulado, tendo 

em vista que a noção de política naturalizada é entendida como “o conjunto dos processos 

pelos quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos 

poderes e a gestão das populações, a distribuição.” (RANCI RE, 1996, p. 3 2) A proposta do 

autor é reconceituar, renomear esse processo chamando – o de “(…) polícia, ampliando 

portanto o sentido neutro, não pejorativo ao considerar as funções de vigilância e de 

repressão habitualmente associadas a essa palavra como formas particulares de uma 

ordem muito mais geral que é a da distribuição sensível dos corpos em comunidade.” 

(RANCI RE, 1996, p. 367) O autor afirma que o dissenso é a base da política, não existe 

consenso e sim uma disparidade, visto que “(…) os dois grandes modelos clássicos da razão 

política (Aristotélico e hobbesiano) repousam sobre uma ficção de origem (…) (RANCI RE, 

1996, p. 368; acréscimos e grifos meus) Está elaboração ficcional está conectada a ideia de 

que “(...) a política é uma reunião de indivíduos ligados entre si, seja por sociabilidade 

natural, seja por necessidade de superar sua insociabilidade natural a fim de assegurar sua 

conservação.” (RANCI RE, 1996, p. 368). Portanto, política é para o autor “(…) um modo de 

ser da comunidade que se opõe a outro modo de ser, um recorte do mundo sensível que se 

opõe a outro recorte do mundo sensível.”(RANCI RE, 1996, p. 368) Essa situação de 
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oposição vivida no mundo sensível fica evidente no caso de Braço Forte, frente os seus 

antagonistas. O histórico da comunidade é pautado em várias situações de expropriações 

que perpassam pelo território e reverberam até as formas de manutenção da vida, tendo 

em vista que o território é a base que garante toda uma condição de vida para os povos e 

comunidades tradicionais. Os dois lados do mundo sensível ficam evidentes quando 

analisamos o acesso de Braço Forte às politicas públicas de saúde, assistência, educação e 

infraestrutura. É patente que o que se tem hoje na comunidade é resultado de uma 

mobilização dos (as) comunitários que em mutirão foram organizando as melhorias na 

infraestrutura e nas possibilidades de deslocamento da comunidade até a sede município 

de Salto da Divisa para frequentar a escolas, ter acesso a ao centro de saúde entre outros 

serviços ofertados pelo poder público municipal. A constituição da associação comunitária 

é também uma construção unilateral dos braçofortenses, trata-se de mais um instrumento 

de ação da comunidade diante do dissenso.  

Faço essas observações linkando com Braço Forte, para demonstrar o quanto a luta 

pela existência implica em processos de mobilização e de defesa, um movimento 

ininterrupto das margens para o centro que é a política (democracia). Vale ressaltar que 

este é um problema de base que ultrapassa ideais políticos, de justiça social e de igualde. 

Uma prova disso é a de que em governos progressistas que comandaram o Estado 

brasileiro durante treze anos, as demarcações de terras indígenas e as titulações de terras 

de quilombo não foram realizadas em sua totalidade e o que se vive nos dias de hoje é um 

total agravamento da crise. Deve ser observado que a democracia brasileira, com todos 

esses problemas de base elencados acima, está sofrendo um revés, um desmonte que vem 

se efetivando e junto com ele toda uma carga que decide quem vive e quem morre em 

uma proporção ampliada em relação aos últimos governos progressistas. De tudo, ainda 

temos o funcionamento das instituições sob a égide da então problematizada 

“democracia”, que garantem fazer valer todo o arcabouço constitucional e 

infraconstitucional. 

 

Conclusão 

O quilombo de Braço Forte, conforme já citado acima, tem sido flagelado com a 

seca (baixa incidência de chuvas), isso tem ocasionado a falta de plantio das roças, o que 

por conseguinte leva à escassez de alimentos. Outro ponto importante é a falta de uma 
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bomba de água, que poderia operar retirando água do Rio Jequitinhonha (a comunidade 

está às margens do rio) para irrigar as roças. A falta de energia elétrica na comunidade é 

também uma das dificuldades (Vale a pena ressaltar que torres de alta-tensão passam 

dentro do território quilombola e não existe nenhuma contrapartida ou compensação). Foi 

realizado um pedido de apoio com cestas de alimentos junto à Fundação Cultural Palmares 

em outubro de 2019, entretanto, a comunidade ainda não obteve respostas. O latifúndio 

opera com duas frentes de ataque segundo os comunitários: através de seus aliados 

representantes do Estado aplicam multas na comunidade e impedem a entrada de 

tratores, que são contratados para arar a terra no quilombo. O objetivo desses ataques é 

fazer com que a comunidade seja esvaziada em virtude da escassez de alimentos. A 

Assistência Social do município de Salto da Divisa fornece uma cesta básica para uma 

comunitária de Braço Forte e, mesmo assim, o fornecimento ocorre de dois em dois meses, 

segundo Jorge Alexandre.  

Atualmente, a comunidade conta com uma associação comunitária formalizada em 

2019, fruto de muitas lutas, devido ao custo financeiro elevado na emissão de documentos. 

As lideranças da comunidade têm percorrido espaços importantes na tentativa de angariar 

apoiadores (as). Situações como a viagem de Jorge Alexandre até a capital mineira (Belo 

Horizonte) em outubro de 2019, têm tido efeitos positivos. Foram realizadas visitas na 

Companhia de Energética de Minas Gerais, Assembleia Legislativa, Federação Quilombola 

N’golo de Minas Gerais, entre outros apoiadores (as). As estratégias se pautam no que bem 

observa Walsh (2013): 

 

Las luchas sociales también son escenarios pedagógicos donde los participantes 
ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y 
acción. Es sólo reconocer que las acciones dirigidas a cambiar el orden del poder 
colonial parten con frecuencia de la identificación y reconocimiento de un 
problema, anuncian la discon-formidad con y la oposición a la condición de 
dominación y opresión, organizándose para intervenir; el propósito: derrumbar la 
situación actual y hacer posible otra cosa. Tal proceso accional, típicamente 
llevado de manera colectiva y no individual, suscitan reflexiones y enseñanzas 
sobre la situación/condición colonial misma y el proyecto inacabado de la des- o 
de-colonización, a la vez que engendran atención a las prácticas políticas, 
epistémicas, vivenciales y existenciales que luchan por transformar los patrones 
de poder y los principios sobre los cuales el conocimiento, la humanidad y la 
existencia misma han sido circunscritos, controlados y subyugados. Las 
pedagogías, en este sentido, son las prácticas, estrategias y metodologías que se 
entretejen con y se construyen tanto en la resistencia y la oposición, como en la 
insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la re-existencia y la re-humanización. 
(WALSH, 2013, p.29) 
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O esforço empreendido até aqui, foi demonstrar (brevemente) parte da caminhada 

do quilombo de Braço Forte, que através de sua luta, mobilização e defesa tem enfrentado 

situações diversas de ataques, mas tem vencido. Como já citado acima, o recrudescimento 

do Estado no campo dos direitos preconizados na Carta Constitucional de 1988 tem 

reverberado na vida dos (as) comunitários (as) de Braço Forte de uma forma importante. 

Uma das últimas investidas contra as comunidades quilombolas e todo o movimento negro 

foi a nomeação do presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Nascimento de 

Camargo. O novo presidente, conforme divulgado amplamente nos canais de mídia, faz 

oposição ferrenha ao movimento negro e ao movimento quilombola brasileiro.  

Percorrendo os espaços das margens, pautados no pensamento descolonial, em 

práticas pedagógicas de desaprender e aprender. Pautados na esperança de dias melhores, 

os Braçofortenses seguem a caminhada observando que “Paradoxalmente, esses espaços 

de exceção também são lugares onde a criatividade das margens é visível, quando formas 

alternativas de ação política e econômica são estabelecidas.”  (DAS & POOLE, 2008, p. 22; 

tradução livre do autor). Criar alternativas para resistir e existir é uma das táticas dos  

braçofortenses que seguem em seu processo de territorialização430, lutando pelo “direito 

de ter direitos” (COSTA FILHO, 2016, p. 286).  
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NOTAS SOBRE FORMAÇÃO TERRITORIAL E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA: DISCUTINDO 
ALGUMAS PARTICULARIDADES SOBRE A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAPOEIRAS – 

MACAÍBA/RN431 
 

Ivanildo Antonio de Lima432 
 
Resumo 
A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 estabeleceu o Estado de Direito sobre novas bases, incorporando 
os negros como sujeitos sociais de direitos e incorporados à concepção de Nação, dando-o á garantia da 
posse e usufruto das riquezas do solo, subsolo e das terras nas quais ocupam por sucessivas gerações. Dessa 
forma, o presente trabalho analisará a partir de uma abordagem histórica o contexto do surgimento e 
organização territorial da comunidade quilombola de Capoeiras. O interesse é mostrar a partir da organização 
social do grupo, como estes se vincularam às questões de reivindicações e luta pela posse da terra, 
pontuando eixos de articulação social e política entre a comunidade, com o auxilio do movimento negro e da 
Associação de Moradores local. 
 
Palavras-chave: Quilombo; território; Organização politica; Associação de moradores; posse da terra. 

 

INTRODUÇÃO 

Sabemos que a palavra Quilombo, tornou-se conhecida no Brasil dentro do 

contexto da administração colonial, em consonância com suas leis, relatórios, atos e 

decretos, como forma de se referir às unidades de apoio mútuo criadas pelos contrários ao 

sistema escravista e às suas reações, organizações e lutas pelo fim da escravidão em nosso 

país. Não podemos deixar de destacar que à palavra ganhou conotação especial para as 

pessoas libertas, em sua trajetória, sendo o termo associado à luta contra o racismo e a 

favor das políticas de reconhecimento da população afro-brasileira, como destaca Leite 

(2008).   

Leite (2008) discorre que à rejeição ao sistema escravista durante o Brasil Colônia 

fez do termo “quilombo” uma bandeira de luta contra a dominação e de todas as lutas dos 

negros que se seguiram após a quebra com os laços institucionais, fazendo com que o 

termo quilombo, juntamente com liberdade se posicionassem dentro de uma mesma 

realidade. Cabe destacar que desde a abolição do sistema escravista os negros, se 

mantiveram como um segmento desvalorizado e desqualificado, ocupando sempre com as 

                                                      

431
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piores ofertas de trabalho em setores desprivilegiados, mas, mesmo nessa precariedade de 

trabalhado, esses indivíduos vão construindo nessas atividades seus pontos fixos, sua 

própria definição de identidade, se construindo como grupo local, regional ou nacional, 

numa cidadania que se caracterizava principalmente como inferiorizada. 

Em meio a esse processo de luta, Little (2002), pontua que a categoria 

remanescente de quilombo ganhou reconhecimento por parte do estado. Destaca o 

antropólogo que a implementação dessa categoria legal imprimiu na luta das comunidades 

negras para o reconhecimento e nesse processo a noção de comunidades remanescente de 

quilombo começou a se ampliar e a incorporar um conjunto de outros fatores, 

principalmente àqueles que dizem respeito à reafirmação social e territorial quilombola. 

Dentro dessa perspectiva, surge a intenção de discutir a territorialidade negra, 

mesmo sabendo, que a discussão é permeada pelas situações de tensão e conflito.  Mas 

por outro lado, no contexto atual, essa territorialidade vem carregada por processos 

reportando de uma dimensão simbólica de identidade pelos quais à população negra “se 

organizam como coletividade nacional, articulações de grande complexidade e que 

aconteceram desde um processo relacional, multicentrado e altamente dinâmico” (Leite, p. 

268, 2008). 

 Segundo Almeida (2009) a territorialidade funciona como fator de identificação, 

defesa e força, onde laços solidários se traduzem em ajuda mútua e num conjunto de 

regras firmadas sobre uma base física comum, não obstante disposições acessórias, 

porventura existentes. Cabe destacar que a luta pelo reconhecimento do território se dá 

com o objetivo de preservar seus espaços e o modo de vida que construíram ali, buscando 

seus direitos como cidadãos do estado brasileiro. 

Dessa forma, entendemos de acordo com Little (2002), a territorialidade como 

parte integral dos grupos humanos, e como esforço coletivo para ocupar, usar, controlar e 

se identificar com determinados grupos que vivem em seu ambiente e tem uma 

multiplicidade de expressões e particularidades socioculturais, e por outro lado, considerar 

que o território é fruto de um produto histórico de processos sociais e políticos, 

contrapondo-se aos vínculos efetivos que essas populações têm com o território, a história 

de sua ocupação guardada na memória coletiva, e as formas que elas os utilizam e os 

defendem.  
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Com base nessa explanação inicial, o presente trabalho analisará a partir de uma 

abordagem histórica o contexto do surgimento e organização social no território da 

comunidade quilombola de Capoeiras. O interesse é mostrar como esse grupo social se 

vinculou às questões de reivindicações e luta pela posse da terra e pontuar eixos de 

articulação social e política na comunidade, com o auxilio do movimento negro e 

articulações com a Associação de Moradores local. 

 

FORMAÇÃO TERRITORIAL E ORGANIZAÇÃO DO QUILOMBO DE CAPOEIRAS 

É de conhecimento nosso que à Assembleia Nacional Constituinte de 1988 

estabeleceu o Estado de Direito sobre novas bases, incorporando os negros como sujeitos 

sociais e de direitos e com essa constituinte eles foram incorporados à concepção de 

Nação, dando-os garantia da posse e usufruto das riquezas do solo, subsolo e das terras 

nas quais ocupam em sucessivas gerações.  

Diante dessa problemática às terras de quilombos ganham atenção dos 

movimentos sociais negros, fruto de ações e normas institucionais, administrativas e 

jurídicas, contemplando as esferas estaduais e federais. De posse dos direitos, 

principalmente do direito ao território, cabe agora ao Estado o dever de emitir títulos para 

a população quilombola e com o surgimento de uma consciência negra, os quilombos 

rapidamente passam a gozar de nova visibilidade política e de interesse para os 

antropólogos.  

É no contexto das terras de quilombo e formação do território que iremos destacar 

um exemplo, a comunidade de Capoeiras, localizada no Município de Macaíba no Rio 

Grande do Norte433.  A comunidade Quilombola de Capoeiras está localizada a 35 km do 

município de Macaíba e há 65 km da cidade do Natal, compreendendo uma área territorial 

de 884 933 hectares, e é composta por uma população de 325 famílias de acordo com o 

Relatório Antropológico realizado por Miller (2007). Já o nome “Capoeiras”, denota um 
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 Alguns dados destacados no trabalho são frutos da minha pesquisa de mestrado, defendida no ano de 
2015, Com o título: “Aqui é o Lugar que toda mulher trabalha” Uma etnografia sobre o trabalho feminino na 
comunidade de Capoeiras – Macaíba/RN, sob a orientação da Professora Drª. Francisca de Souza Miller em 
2015. 
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solo de mato, desgastado, queimado para se cultivar a terra, como aponta o folclorista e 

antropólogo potiguar Câmara Cascudo (1986). Entre os nativos destaca-se a origem do 

nome “Capoeira” ligada a uma mulher que foi uma das primeiras habitantes da 

comunidade, Maria Capoeira. Escrava fugida de outro estado que fixou moradia e 

constituiu família no território em que hoje é a comunidade. 

A formação territorial da Comunidade de Capoeiras, segundo relatos, teve inicio 

através de deslocamento de famílias, de negros libertos ou que fugiram de engenhos ou de 

outras localidades no interior do Estado que ocuparam as terras, estabeleceram moradias, 

para desenvolver a agricultura, criar animais e demarcar o espaço habitado entre negros e 

índios. Pontua Almeida (2009) que o acesso a terra para as atividades produtivas se coloca 

não somente por meio das estruturas intermediárias da família, dos parentes, do povoado 

ou da aldeia, mas se coloca pela coesão e solidariedade, garantida pelos momentos 

antagônicos e de adversidades, que formam as redes de relações sociais. Alguns estudos 

desenvolvidos na referida comunidade quilombola colocam como ponto referencial; ora 

uma mulher negra (Maria da Capoeira) e um homem (João da Capoeira), ora um casal que 

em seguida foram agregando outros indivíduos de mesma origem étnica, identidades e 

condição social.  

Miller (2007) sinaliza para existência de diferentes versões que explicam a ocupação 

e a fundação territorial de Capoeiras, destacando a organização e formação do aglomerado 

humano que conhecemos nos dias atuais. Com essas versões da história oral, acrescenta-se 

um documento que comprova a existência dessa comunidade quilombola por mais de dois 

séculos, Ele é um Certificado de uma carta de data de sesmaria, datado do ano de 1735, 

documento que comprova a presença negra neste local. O documento foi encontrado 

durante o período que a Professora Francisca Miller estava realizando o laudo 

antropológico do local.  

Miller (2007) e Lima (2015) abordam em seus trabalhos que a formação 

populacional da comunidade de Capoeiras, teria existido a partir da formação dos núcleos 

familiares: “Garcia Santos” e “Targino” de Moura. Cabe salientar que a “família Santos” era 

também conhecida por “família Nô”. De outra forma, quem tinha o sobrenome Paulino, era 

também conhecido por Moura. Miller (2007) destaca que primeiramente chegaram à 

comunidade às famílias: Moura e Santos e logo depois se instalou no local a família Costa, 

vinda da região de Alcaçuz. Nota-se que os matrimônios entre integrantes dessas famílias 
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deram origem ao que hoje são as principais famílias que compõem a Comunidade de 

Capoeiras:  Garcia, Moura, Santos e Costa. 

Hoje sua organização territorial e espacial se dá entre núcleos familiares bem 

próximos, sobretudo para fortalecê-los em termos de reprodução social, cultural, 

econômica e política, onde a organização e delimitação área territorial se dá por laço de 

parentesco, territórios de parentesco, onde o critério de definição principal para se pensar 

os limites étnicos, se dá pela lógica do “sangue”. No entanto, as relações de 

consanguinidade definem a noção de pertencimento ou não de um indivíduo ao grupo e 

acabam moldando as relações matrimoniais, com destaque para a união entre parentes 

próximos, os primos434.  Marin (2009) diz que o sistema de parentesco tem papel central na 

vida do grupo, perdurando mesmo quando acontecem mudanças na família.  

Merece destaque, dentro da divisão social e espacial, que as terras que pertencem 

são passadas dentro dos núcleos familiares de geração para geração, obedecendo 

princípios da herança e do parentesco, acabando por fortalecer a unidade comunitária do 

grupo, e são imprescindíveis para construção identitária e de pertencimento. A definição 

espacial é tida em relação aos locais de moradias e onde são desenvolvidas as atividades 

agrícolas.  

De acordo com Miller (2007) temos à seguinte organização do espaço: Arisco e a 

caatinga: Locais onde se desenvolvem a produção agrícola, com destaque para plantações 

coletivas; Favela: Local de aglomerado populacional e distante do centro ou sede,onde 

ficam os serviços de educação e saúde, alguns comércios e os locais de lazer; Beco: Local 

que é caminho para algumas casas e por se dá acesso à rua principal da Comunidade; 

Cajado ou “as cajas”: Local onde vivem pessoas que moram nas proximidades dos pés de 

cajá; Pitombeira: Residências próximas aos pés de pitomba; Sede: É a área central de 

Capoeiras. Nesse local encontra-se, o comércio, locais de lazer e serviços essenciais (posto 

de saúde, escola) disponível da comunidade (Bares, Igrejas, escola, Mercearias, Posto de 

saúde, Clube). 
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 Para Valle (2006), os casamentos entre primos ilustram a manutenção de um circuito interno, menos 
restrito, de parceiros que podem ser escolhidos como cônjuge. Esse fator permite que os bens e recursos 
mais escassos, como a terra, sejam mantidos dentro do próprio grupo, o que vem a ser reforçado por uma 
ideologia étnica e familial. 
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Portanto, a divisão e organização do espaço na comunidade é comparada ao que 

propõe Maldonado (1993) quando trata do fenômeno da marcação em comunidades 

pesqueiras nos estados Paraíba e na Bahia. A organização do espaço durante os anos foi se 

construindo de acordo com os núcleos familiares, com o conhecimento do meio e do uso 

do ambiente que foram criando territórios que foram incorporados, nomeados de acordo 

com a tradição local.  Little (2002) endossa que a longa duração das ocupações num 

território fornece um peso histórico para suas reivindicações territoriais, destaca que a 

expressão dessa territorialidade, não reside na figura das leis ou dos títulos, mas se 

colocam na memória coletiva do grupo, se incorporando nas dimensões simbólicas e 

identitárias e na relação do grupo com sua área, tornando-se fruto para o fomento da 

organização política, das lutas e de resistências. 

 

O MOVIMENTO NEGRO E A ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA 

Os movimentos sociais são caracterizados como eixos em que as identidades435 se 

manifestam enquanto expressões políticas na construção dos próprios referenciais, onde 

os indivíduos tornam-se sujeitos de sua própria história, constituindo-se em saídas para 

construção da representatividade de um grupo, justamente porque são responsáveis por 

levar as demandas populares para o debate e fomentar um espaço político para indivíduos 

menos favorecidos.  Nesse sentido, os movimentos sociais atuam como agente 

transformador da realidade social.   

Dentro desse contexto, o movimento negro surge e vem despertando uma ação 

militante e de engajamento político com vistas para construção de uma identidade coletiva 

com o intuito de acabar com o imaginário da condição do negro como excluído e 

marginalizado, dando visibilidade a suas agendas no contexto dos movimentos sociais, 

como também reforçando a questão da identidade e lutando contra o racismo. 

Como aponta Gomes (2011) essas agendas passam a focar na intervenção política, 

denunciando a neutralidade do Estado em relação a fatores das desigualdades raciais 

reivindicando que se tenha a adoção de políticas de ação afirmativa com o diálogo no 
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 Para efeito de esclarecimento utilizamos o conceito de identidade de acordo com Oliveira (1976), refere-
se ao uso que uma pessoa faz de termos raciais, nacionais ou religiosos para se identificar-se e dessa forma 
manter relações com os outros indivíduos. 
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interior do próprio Estado, mediante a inserção de membros ativistas e intelectuais do 

Movimento Negro436 dentro das administrações municipais, estaduais e na instancia do 

governo federal no sentido de lutar no intuito de efetivar a implementação das políticas 

públicas e a luta por programas de governo voltados para da justiça social e por políticas de 

ações afirmativas que venham efetivar a superação das desigualdades, principalmente as 

étnico-raciais.  

Como aponta Leite (2008), os movimentos sociais negros ao longo dos anos vêm 

focando suas experiências numa pauta especificamente negra, e, nos anos 30 do século XX, 

o resultado dessa agenda fez surgir a Frente Negra Brasileira, a mais importante 

organização dentre tantas que existiram na luta contra o racismo. Já neste século, com 

todo debate, o termo quilombo ressurge de forma a dar continuidade às lutas contra a 

ideologia do embranquecimento e do esquecimento da população negra no projeto 

republicano de modernização do País.  

É importante pontuar que nas décadas 70 a 80, o quilombo é levado ao centro de 

debate para Assembleia Nacional Constituinte, através do discurso dos militantes do 

Movimento Negro Unificado e de alguns parlamentares como Abdias do Nascimento e 

Benedita da Silva. Nesse contexto o termo quilombo se transforma em dispositivo jurídico, 

com o objetivo de promover a defesa e efetivar a participação dos descendentes dos 

africanos na nova conjuntura jurídica do nosso país e dentro desse panorama o movimento 

negro ganha força para dialogar sobre pontos que abrangem desde a ideia de reparação, 

da abolição, como também da “dívida” herdada do período colonial, com destaque para os 

estigmas e efeitos simbólicos que culminaram de novas situações de exclusão.  Amparado 

como dispositivo constitucional, a luta do movimento negro culminou com diversos atos e 

ações por parte de partidos políticos, sindicatos, havendo uma popularização dos debates 

sobre a regulamentação dos quilombos em forma de lei.   Vale salientar que nesse 

                                                      
436

 Levando em consideração Rodrigues (2010), os movimentos negros protagonizam também além de uma 
luta por direitos que se dá tanto pela via do direito à igualdade, quanto à diferença; já que emergem da luta 
política especificidades em direitos e sujeitos, como ocorre com as comunidades quilombolas e as demandas 
por reconhecimento. 
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momento histórico, a expressão “comunidade remanescente de quilombos”, não era 

conhecida437.  

Leite (2008) explica que a ressemantização do termo “quilombo” no contexto dos 

movimentos sociais é um processo de luta que se configura nos princípios de liberdade e 

cidadania negados aos afrodescendentes, mas com os dispositivos legais, reivindicados 

pelas organizações dos movimentos negros e setores progressistas, durante a Constituinte 

de 1988, colaboraram com a aprovação de elementos constitucionais para compensação e 

reparação da opressão histórica sofrida por esses grupos e o Quilombo começou a ser 

pensado como: Direito a terra, suporte de residência e sustentabilidade das diversas 

unidades familiares e de núcleos populacionais compostos majoritariamente, mas não 

exclusivamente de afrodescendentes; como um conjunto de ações em políticas públicas e 

ampliação de cidadania, entendidas em suas várias dimensões e como um conjunto de 

ações de proteção às manifestações culturais específicas.  

Almeida (2009) para pensar nesse direito à terra traz o conceito de terras de preto, 

justamente para compreender os domínios doados, entregues ou adquiridos juridicamente 

ou não pela famílias de ex-escravos. Por outro, lado, esse conceito se coloca para as 

concessões feitas por intermédio do Estado às famílias que permaneceram por várias 

gerações ocupando um território que não foi partilhado ou desmembrado, esse é o caso da 

Comunidade de Capoeiras, localizada em Macaíba, Rio Grande do Norte, que se insere 

como área remanescente de um antigo quilombo. 

Capoeiras é organizada política e administrativamente em torno da Associação 

Quilombola de Moradores de Capoeiras (AMQC). A instituição foi criada no ano de 2003 

para os moradores se organizarem politicamente e conseguir subsídios e benefícios para 

melhoria de vida da população, inclusive para discutir questões sobre a posse legal da 

                                                      
437

 Segundo Leite (2008) o termo remanescente de quilombo passou a ser veiculada no Brasil principalmente 
no final da década de 1980 para se referir às áreas territoriais onde passaram a viver os africanos e seus 
descendentes no período de transição que culminou com a abolição do regime de trabalho escravo, em 1888. 
Além de descrever um amplo processo de cidadania incompleto, veio também sistematizar um conjunto dos 
anseios por ações em políticas públicas visando reconhecer e garantir os direitos territoriais dos 
descendentes dos africanos capturados, aprisionados e escravizados pelo sistema colonial português. As 
terras dos quilombos foram consideradas parte do patrimônio cultural desses grupos negros e, como tal, 
deveriam ser alvo de proteção por parte do Estado. 
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terra, identidade e sobre a valorização da cultura quilombola. A AMQC vem sendo 

responsável por dialogar com o movimento negro e com órgãos das instâncias estaduais e 

federais e seu trabalho tem trazido algumas melhorias, inclusive no que diz respeito ao 

acesso à políticas públicas.  Vale salientar que AMQC atua na capitação de projetos e 

parcerias, como também possibilitou acesso a subsídios para construção do Ponto de 

Cultura e da Cooperativa de Beneficiamento de Mandioca, pontos importantes de 

fortalecimento da cultura local. 

Na comunidade de Capoeiras atuando junto com a associação de moradores tem 

relevância à atuação junto ao movimento negro, a organização “Quilombo”. Esta 

organização não governamental é responsável por articular e organizar em algumas 

“comunidades remanescentes de quilombo” do Rio Grande do Norte, lideranças locais para 

o processo de diálogo com o Estado e outros órgãos em relação, principalmente em 

questões políticas e orientar sobre o processo de titulação das terras.  Little (2002) coloca 

que na década de 80, às comunidades remanescentes de quilombo ganham 

reconhecimento como categoria legal passando a ter uma maior visibilidade política para 

suas lutas. Diante da atuação da “Organização Quilombo”, a comunidade deu um salto 

qualitativo para melhorias nas políticas públicas, sendo a ONG o principal responsável por 

suscitar na comunidade a noção de pertencimento étnico, principalmente quando trata das 

questões de compartilhamento de valores culturais, compondo um campo de comunicação 

e interação entre um grupo de membros que se identificam e é identificado por outros 

como sendo constituintes de uma categoria distinguível de outras categorias da mesma 

ordem.  

Atualmente a comunidade vem se articulando também com a Secretaria de 

Promoção de Políticas Públicas para Igualdade Racial (COEPIR), debate com a coordenação 

da COEQUI (Coordenação Estadual de Quilombos) que atua no caso das regulamentações 

de terras, juntamente com o INCRA. Eles incentivam na organização dos eventos e demais 

assuntos que envolvem o movimento negro e informações do que esta acontecendo no Rio 

Grande do Norte e no Brasil. Deve-se enfatizar que as lideranças estão em diálogo debate 

com os órgãos municipais e estaduais, tratando de assuntos como: saúde, educação, meio 

ambiente, dentre outros que envolvem a questão das comunidades quilombolas. Destaca-

se que essa articulação é feita massivamente pelas lideranças femininas locais, que debate 

com o estado e a sociedade no diz respeito às políticas públicas e de promoção da 
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igualdade racial. O trabalho da AMQC e da organização não governamental “Quilombo” 

culminou com o título do certificado de autodeclaração de “comunidade remanescente de 

Quilombo” no ano de 2013, processo que se deu através da ação da Associação 

Quilombola dos Moradores de Capoeiras (AQMC), que solicitou junto a Fundação Cultural 

Palmares tal reconhecimento. 

É importante pontuar que a associação vem promovendo eventos e espaços de 

diálogos dentro da comunidade, trazendo e formando parcerias com pessoas e instituições 

para dialogar sobre diversas temáticas.  Os eventos funcionam como espaço de diálogos 

que permitem a inclusão da comunidade em algumas agendas que estão surgindo no 

movimento negro, principalmente o que diz respeito a titulação da terra. Durante nossa 

pesquisa de mestrado no ano de 2013 a 2015 tivemos a oportunidade de participar rodas 

de conversas e festividades dentre elas: O Dia da Consciência Negra, encontro de 

lideranças quilombolas para eleger uma comissão para participar de uma Plenária Nacional 

em Brasília, Encontro de discussão do Projeto para melhoria do pré-natal na comunidade 

com médicos do Centro de Saúde Anita Garibaldi de Macaíba. 

Na Associação ganha destaque o envolvimento das mulheres na participação, 

assumindo um papel importância na vida política, atuando nas instâncias externas da 

comunidade participando de discussões referentes ao Movimento Negro e demais 

assuntos de interesse da comunidade (projetos e presenças em reuniões).  De acordo com 

Lima (2015) a visibilidade, o reconhecimento e a descoberta em relação aos seus direitos 

políticos e sociais ganharam mais visibilidade no momento os moradores iniciaram a 

participação no cenário regional e nacional, principalmente em debates com outras 

comunidades quilombolas e os outros povos tradicionais.  

É importante observar que os dados apresentados no decorrer do tópico servem 

como parâmetro para se pensar no contexto político local, principalmente no sentido de 

construção de uma comunidade organizada política e participativa. Nesse sentido, as 

reuniões e discussões vêm surtindo e fortalecendo os moradores em relação às mudanças 

na mentalidade, permitindo que eles reflitam sobre as questões  que debatam a noção de 

pertencimento étnico e  valorização e conhecimento sobre os elementos de sua história, 

direitos e deveres diante do âmbito social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Marin (2009) afirma que no Brasil, as populações quilombolas ocupam um espaço 

importante no debate sobre processos de emergência de uma identidade coletiva.  

Sabemos da importância da Constituição de 1988 e o peso que se constitui o Art.68 que 

institui uma nova modalidade de apropriação formal de terras para grupos sociais, 

incluindo os quilombolas, baseada no direito da propriedade definitiva da terra.  Embora, 

esse reconhecimento venha sendo feito de forma lenta e gradual, somos cientes que esse 

olhar para “as terras tradicionalmente ocupadas” teve um significante reconhecimento 

público e jurídico que adiantou os procedimentos para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescente de quilombos, 

embora alguns defendam que os quilombolas se constituam como uma nova clientela de 

políticas sociais. 

 Sobre a ótica do Direito, Leite (2008) pontua que o quilombo passou a abranger um 

conjunto grandioso de experiências, práticas, atores e significados, se tornando um 

conjunto incalculável de situações, passando os quilombolas a atuar com lutas e 

reivindicações nos contextos dos movimentos sociais, em agendas principalmente de 

cunho identitário, mesmo sabendo que a burocracia dos órgãos responsáveis pelas 

políticas fundiárias no Brasil tem funcionado no sentido contrário com demoras nos 

processos, ambiguidades na definição legal e retorcidas interpretações dos textos legais, 

contribuindo muitas vezes, para fazer da titulação coletiva uma luta infindável. 

Cabe destacar que o levantamento das fontes foi seletivo, baseado em dados do 

relatório antropológico realizado no ano de 2007 e de nossa dissertação de mestrado 

defendida no ano de 2015, carecendo um olhar antropológico para as questões que se 

sucedem na atualidade.  

Em Capoeiras, seus habitantes conservam seus laços de solidariedades que se 

configuram como importantes para que haja uma reprodução social e a transmissão de 

valores grupal, tornando-se também um exemplo de participação e coesão social, ou seja, 

a relação que se estabelece entre vida cotidiana, política e parentesco mostra um caráter 

englobante, plural e multidimensional dessa comunidade quilombola, características essas 

que vem fortalecendo a coletividade para lutar pelo direito, principalmente da posse da 

terra. Esses quilombolas tem objetivado sua ação dentro do movimento social, através de 

sua identidade como sujeito de direito, organizados para lutar pelo fortalecimento de sua 
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identidade e promovendo ações e mobilizações que reforcem seus laços culturais e o 

processo final de ocupação de suas terras. 

No entanto, os quilombolas de Capoeiras, pelo seu critério político-organizativo, 

têm se assegurado em termos étnicos como grupos de agentes sociais e vêm se 

posicionando enquanto sujeitos para acessar seus direitos territoriais e étnicos, bem como, 

suas demandas vêm sendo discutidas e postas em agendas dentro do movimento negro e 

em diálogo com o Estado.  
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CC 04 - FEMINISMOS 
 

Comunicações orais 
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BUNDA DO PAREDÃO? - CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIÁRIO DE CAMPO ENQUANTO 
ESCREVIVÊNCIA E DE UMA ETNOGRAFIA TERRITORIALIZADA438 

 
       Andreza Cerqueira439 

 
Resumo 
Este trabalho versa acerca de conflitos que tenho enfrentado na delimitação e execução da pesquisa de campo 

na feitura da minha dissertação. Ao escolher pesquisar mulheres negras e suas trajetórias nos shows de Paredão 

da cidade de Salvador, me deparei com a quantidade de narrativas semelhantes e uma resistência ao diário de 

campo. Tendo o Feminismo Negro como aporte principal, tenho escolhido expor minhas experiências e 

"escrevivências". Como exemplo, abordo a dicotomia discurso/campo em três eventos de samba diferentes.   

 
Palavras-chave: Diário de Campo; Escrevivências; Etnografia; Feminismo Negro  

 

INTRODUÇÃO 

A sobrevivência não é uma habilidade acadêmica 
Audre Lorde

440
 

 
Quando escolhi na graduação trabalhar pagode dado a uma inquietação da minha 

avó, exercia conhecimento situado sem ao menos conhecer Patrícia Hill Collins ou Donna 

Haraway. Fiz um grupo focal com mulheres negras do meu bairro e me acostumei com o 

desconforto das pessoas em saber que era uma atividade acadêmica, mas também era 

vizinhança, era a filha de Marli... a que está na universidade.  

Quando entrei no mestrado, segui com o pagode por ser derivado do samba, ritmo 

que guarda grande parte dos nossos saberes, que conta histórias, que traz augúrios e 

vitórias do nosso povo. Como apontou LIMA (2016), o pagode é o ritmo que o negro não 

está somente consumindo na história, mas que também está situado. Congregando dança, 

música, performance e contação de histórias a partir de personagens, o pagode assumiu e 

assume diversas faces, e conseguimos observar que tipo de corpo incorpora cada uma 

delas, em seu público ou até no preço da cerveja da barraquinha. Todo circuito do pagode 

conforma realidades, mais que outros ritmos. Vivemos em um tempo que o pagode samba-

duro informa um espaço, o paredão informa outro e a escola de samba uma temporalidade 

e uma espacialidade completamente diferentes.  

                                                      

438
 Artigo proposto e apresentado na a Divisão Temática “Feminismos” da 6° REA 2019 (Rede Equatorial de 

Antropologia) realizado em dezembro de 2019.  
439

 Graduada em Comunicação Social – Relações Públicas (UNEB). Mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Mulheres, Gênero e Feminismo (PPGNEIM-UFBA). 
440

 "As ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a casa-grande" texto retirado de LORDE, Audre. Textos 
escolhidos. S/D. 
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No atual contexto, o pagode baiano - aqui compreendido como uma das 
expressões da "música baiana" é um gênero híbrido oriundo do samba que 
mescla a tradição do samba de recôncavo baiano com algumas intervenções 
inovações tecnológicas, incorpora novas experimentações da música eletrônica a 
partir das tecnologias como o sampler bem como agrega funk e dialoga com 
outras tradições regionais como a chula (NASCIMENTO,2012: 56) 
 

Escolher estudar pagode deve levar em conta além da ancestralidade, todos 

caminhos que ele percorre e todas as mudanças que ele congrega. Fui a três eventos que 

mobilizaram cenas musicais diferentes ainda que tudo seja samba e tudo seja pagode. O 

título do texto dá-se principalmente ao relacionar o paredão – que antes eram nomes das 

festas, e que hoje em si já é o próprio ritmo. Penso por exemplo que ainda que uma das 

maiores características do paredão seja o espaço da periferia e algumas das letras (em 

grande parte sobre aventuras sexuais e corpos em confluência) essas distâncias são tênues. 

Já vi eventos de paredão tocarem do pagode romântico ao samba de roda, mas com 

roupagens diferentes. 

PINHO (2015) já evidenciava como o pagode baiano necessita de lentes especificas 

ao seu entendimento, visto que é um ritmo que mobiliza emoções, mas acima de tudo, dita 

como seu corpo deve comportar-se, performar e coreografar. Nessa divisão corpo/mente, 

somos ensinados que as mobilizações do corpo (principalmente as orgânicas) devem ser 

reprimidas. O mesmo acerca da sexualidade. Mas, pensemos que na periferia, nosso 

cotidiano já é perpassado por sexualidade o tempo inteiro. A dança é só um signo, uma 

agência de algo que não nos traz tantas inquietações e confusões. Por exemplo, quantas 

vezes carregamos água ou o gás de short curto em nossa quebrada? O viés do desrespeito 

habita em outra ordem. O direito de usar o short é tão legitimo quanto a necessidade que 

exijo de respeito por isto.  

Neste artigo, verso acerca das incompatibilidades entre fazer campo em meu 

próprio bairro. Como moradora e pesquisadora, declarando-me feminista negra (e assim 

partindo do pressuposto que minha vivência é meu ponto de vista), ainda assim encontro 

dificuldades em cambiar códigos ou abandonar o caderninho. Outro ponto observado é 

como o campo sempre parece extenso demais, necessitando focos e modos de ação 

específicos.  
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TEORIZANDO O EXPERIMENTO, EXPERIMENTANDO A TEORIA 

 

Relações de Familiaridade e Experiência em Campo    

Um dos principais pontos deste artigo é a aproximação possível entre o que é 

familiar ao estranho e vice-versa, já observado por Gilberto Velho (1978). O autor pontua 

como ao estudar contextos familiares, o estudo encontra-se sempre posto ao 

questionamento e sendo atualizado por novas perspectivas. Ainda que esteja no exercício 

da antropologia, numa sociedade complexa como a brasileira, uma interpretação 

acadêmica não deixa de concorrer com interpretações políticas, artísticas. Esse 

estranhamento do familiar só é possível enxergando essa abertura às versões 

concorrentes. (VELHO, 1978: p. 131) 

Acerca das familiaridades, Donna Haraway (1995) também observa que:  

 

Gostaria de continuar apoiando-me metaforicamente num sistema sensorial 
muito difamado no discurso feminista: a visão. A visão pode ser útil para evitar 
oposições binárias. Gostaria de insistir na natureza corpórea de toda visão e 
assim resgatar o sistema sensorial que tem sido utilizado para significar um salto 
para fora do corpo marcado, para um olhar conquistador que não vem de lugar 
nenhum. Este é o olhar que inscreve miticamente todos os corpos marcados, que 
possibilita à categoria não marcada alegar ter o poder de ver sem ser vista, de 
representar, escapando à representação. (HARAWAY,1995, p. 17) 
 

A autora explicita como a visão é um sentido desprezado para as ciências, mas que 

a partir dos pontos de vista diferenciados, podemos estabelecer novas categorias que saem 

da lógica do dito padrão: homem branco cis heterossexual cristão e etc.  Tornar nossa 

vivência e nosso olhar um ponto de partida ao conhecimento é dar novas perspectivas e 

assim produzir novas discussões e pontos de vista. Me questiona por exemplo, como 

produzir novos pontos de vista em seu próprio bairro, mas agora com o olhar de 

pesquisadora.  

O saber localizado e a perspectiva parcial do subjugado propostas por Haraway, traz 

enormes contribuições à pesquisa visto a necessidade de expandir os olhares. Ao contrário 

do que se pensa, o olhar do integrado não é um olhar inocente, mas tem menor 

probabilidade de permitir a negação do núcleo crítico e interpretativo de todo 

conhecimento. (HARAWAY,1995:23). É justamente no eu dividido e contraditório que 

habita as possibilidades de interrogação e responsabilização de posicionamentos.  
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Situar meu pensamento no bairro onde moro, com ritmos que estou acostumada e 

com pessoas próximas me faz questionar determinados posicionamentos com mais força e 

mais veemência visto a ausência de escapamento em racionalizar e tornar pautas 

racionalizáveis. Ou o oposto, experienciar pautas e tornar pautas experienciáveis.  

bel hooks (1994) também pontua a necessidade de transformar experiências 

pessoas em modos de ação e teorização, já que uma das principais funções da academia é 

impor padrões e desvalorizar determinadas linguagens que antes nasceram no seio popular 

e nas fontes coletivas, restringindo – o a conhecimento de poucas pessoas. hooks comenta, 

por exemplo, como o feminismo branco fez e faz isso, em nome de manter uma categoria 

de mulher que é completamente inacessível as mulheres negras. Nesse ponto, 

observaremos como o feminismo negro é de extrema importância ao aliar vivência com 

produção de conhecimento.  

 

Feminismo Negro moldando a Teoria Feminista 

A conceituação de pensamento situado é apontada por Patrícia Hill Collins - uma 

das grandes expoentes do feminismo negro - em diversas de suas obras.  

A autora pauta como dentre as grandes transformações que o feminismo negro 

pode trazer, o acolhimento de padrões de experiência antes sentidos individualmente se 

torna compartilhados entre mulheres negras. Esses padrões são, em grande parte, 

conexões entre experiência e consciência.  

O feminismo negro também cria um corpo coletivo de saberes, ao unir trabalho 

coletivo e enfrentamento a segregação racial pelas mulheres negras, validando também 

outras pautas que não necessariamente estariam em voga no feminismo branco. Para a 

autora, é justamente no ativismo político que tomamos consciência acerca das condições 

de subordinação. Ainda assim, cada mulher negra possui seu ponto de vista e deve ter suas 

experiencias levadas em consideração, mas não como verdades únicas e homogeneizantes.  

COLLINS, também explicita o posicionamento da outsider within, algo como 

forasteira de dentro, formulado a partir das mulheres negras atuantes em famílias brancas, 
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ouvindo segredos e sabendo mais que a própria família, utilizando da sua 

posicionalidade441 que se relaciona totalmente a este artigo:  

 

Sociólogos podem se beneficiar ao considerarem seriamente a emergência da 
literatura multidisciplinar que denomino pensamento feminista negro, 
precisamente porque para muitas mulheres intelectuais afro-americanas a 
“marginalidade” tem sido um estímulo à criatividade. Como outsiders within, 
estudiosas feministas negras podem pertencer a um dos vários distintos grupos 
de intelectuais marginais cujos pontos de vista prometem enriquecer o discurso 
sociológico contemporâneo. Trazer esse grupo – assim como outros que 
compartilham um status de outsider within ante a sociologia – para o centro da 
análise pode revelar aspectos da realidade obscurecidos por abordagens mais 
ortodoxas. (COLLINS, 2016, p. 101) 
 

A autora observa os benefícios em ser a outsider within proporcionando as 

mulheres negras um ponto de vista especial quanto à família e a sociedade. Esse lugar 

proporcionaria além de objetividade (compondo proximidade e distância) – fator caro as 

ciências sociais – a facilidade de comunicação, já que as pessoas tem tendência a se 

abrirem e a habilidade do estrangeiro em ver padrões dificilmente de quem está imerso a 

situação. (COLLINS, 2016: 100-101) Esse duplo olhar, duplo câmbio para COLLINS ajuda, 

mas não promove o envolvimento total das mulheres negras porque sempre seremos os 

dois lados da moeda.  

Ao estar na academia, mas ainda ser interseccionada442 pela volta, pela para 

periferia me catalogo enquanto outsider within O olhar privilegiado sobre meu bairro me 

traz informações frescas e novas para academia. Além disso o olhar da academia ajuda a 

promover novas ideias, debates e percursos em meu próprio bairro.  

Diferente do pensamento de Patrícia Hill Collins, que aponta o racismo 

estruturalmente presente em famílias brancas fornecendo uma falaciosa participação das 

                                                      

441
 A Interseccionalidade proposta pelo Feminismo Negro deve ser posta e associada ao conceito de 

Posicionalidade pontuado por Patrícia Hill Collins (2017). A posicionalidade justifica, por exemplo, como 
mulheres negras e outros grupos oprimidos podem cometer atos de opressão. Os diversos sistemas de poder 
afetam nossas vidas de forma sinergética, produzindo lugares sociais distintos para os indivíduos. A vivência 
própria, o ponto de partida é a posicionalidade. 
442 Nos últimos anos já é possível falar em como a colonização trouxe interferências aos cruzamentos e 

intersecções enfrentados por homens e mulheres negras no Brasil. Carla Akotirene (2018) é uma das 
estudiosas dessa vertente ao afirmar que, devemos utilizar a interseccionalidade observando contornos 
identitários da luta antirracista diaspórica, já que racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado operam 
coletivamente. A matriz colonial, em sua visão, se aperfeiçoa em técnicas adultistas e de privilégio 
acadêmico. 
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mulheres negras, acredito que ser a pesquisadora-moradora e moradora-pesquisadora só 

traz pontos positivos a minha pesquisa.  

 

BUNDA NO PAREDÃO OU PORQUÊ EU NOMEEI ESTE ARTIGO COM UMA MÚSICA DE 

PAGODE443 

 

Pavimentando Caminhos em Minha Trilha Diária 

Fui pra três eventos de samba no último mês. Ainda não consegui ir a um evento do 

chamado paredão em espaços fechados visto que, o paredão em si quase sempre funciona 

desta forma: alguém abre a mala do carro e eu da minha janela participo, assisto e até 

corporizo o evento. Ainda que não desça. Os dois últimos eventos de samba que fui foram 

um no meu bairro, numa casa de eventos e outro na casa de candomblé da minha família, 

que ainda que não funcione aqui, congrega minha família e grande parte dos meus 

vizinhos. Depois fui para um no Pelourinho, longe de mim, que tinha uma proposta 

completamente diferente. Algumas observações do meu diário de campo foram:  

 

Há um culto as figuras, celebridades do bairro como Rafael e o Viola de Doze. Em 
momentos diferenciados do show foi falado da importância dos eventos a 
comunidade, e dos projetos sociais que cada banda possui.  
As histórias giram em torno de trajetórias, de histórias e lições. São eles que 
convidam o público ao samba. O ritmo lembra muito o fundo de quintal, é 
impossível ficar parado! As histórias contadas ao pé de ouvido mesclando com as 
das músicas. O samba é um meio de comunicação sobre histórias e movimentos 
passados em contradição a nossa realidade atual. Comida e bebida também. Fui 
embora antes do final.  Ouvi algumas coisas do Marujo mostrando a quebra do 
lugar de enunciação como proximidade, um lugar possível.  A comida também é 
um meio, dado a comunhão e a partilha.  
Acredito que o que mais me diverti até agora. No início a DJ colocou muitas 
músicas de funk, brega, pagode que estão em alta no momento e dançava com 
muita tranquilidade incentivando-nos mulheres a nos sentir confortáveis com 
aquele ambiente[...] o repertório se misturou entre músicas de axé, samba duro, 
funk e releituras de clássicos com uma pegada de pagode mas mantendo algo 
importante: sempre músicas que exaltem a cultura negra, as mulheres.. até da 
atualidade não houveram pagodes como estamos costumadas a ouvir. 
 

                                                      
443

 “Bunda no Paredão” é uma música do cantor “O Poeta” sucesso em Salvador entre 2018 e 2019. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y7WI6SpIhIU. Acesso em 10 d dezembro de 2019, às 
21:18.  

https://www.youtube.com/watch?v=y7WI6SpIhIU
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Em ambos os três casos, tive dificuldade em separar a pesquisadora da pessoa ou o 

completo extremo, como se estivesse completamente solta. Se por um lado em vários 

momentos fiquei presa ao caderninho querendo anotar tudo por outro me perdi 

totalmente a ponto de esquecer que era uma pesquisa e esquecer completamente do que 

escrever no caderno de campo.  

Quando fui ao evento de samba organizado pelos meus vizinhos, senti que grande 

parte da vizinhança além de estranhar minha presença, fez questão de contar os feitos e as 

propostas dos eventos, como se ser acadêmica ou pesquisadora fizesse de mim uma eterna 

vigilante dos valores e das boas práticas. Era como se minha presença enquanto 

pesquisadora pesasse alguma necessidade de relevância para o evento e como aquele 

momento precisava ser registrado e devolvido a academia como utilidade. Me questiono 

se eu não avisasse que também era pesquisa, e se não estivesse com o temido caderninho 

não chegariam tantas informações até mim. Além disso, além da organização ter me 

contado sobre os projetos sociais, esse é um discurso latente dos próprios cantores, 

bandas e da organização. Nós, pessoas pretas da periferia ainda que quiséssemos só nos 

divertir, a necessidade de modos de ação nos convoca o tempo inteiro.  

No segundo caso, ainda que fosse uma pesquisa eu precisei esquecer dela em 

alguns momentos e os olhares de estranheza perpassavam a dúvida se era campo ou não 

por eu estar envolvida até os dentes. Alguns próprios familiares questionaram se eu não 

estava brincando ou em dado momento alguns me relembravam esse fato para esquecer-

me dos descentramentos corpóreos que tive no ambiente religioso. Era como se a pesquisa 

fosse uma necessidade de chamamento pra realidade, como se estar pesquisando 

diminuísse meu teor de afetação444. O mesmo sobre o diário de campo, que em vários 

momentos as pessoas me davam meu próprio caderno na esperança de manter-me focada 

nele e esquecer a ancestralidade perfurante no corpo.  

Sobre os outros eventos de paredão que observo de minha janela, parece algum 

freio, que eu sinto vontade de descer de estar embaixo mas imagino “nossa, eu sou tão 

                                                      
444

 Nesses momentos, se for capaz de esquecer que estou em campo, que estou trabalhando, se for capaz de 
esquecer que tenho meu estoque de questões a fazer... se for capaz de dizer-me que a comunicação 
(etnográfica ou não, pois não é mais esse o problema) está precisamente se dando, assim, desse modo 
insuportável e incompreensível, então estou direcionada para uma variedade particular de experiência 
humana – ser enfeitiçado, por exemplo – porque por ela estou afetada. (FAVRET-SAADA,2005, p.160) 
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acadêmica para isto” ou “será que consigo dançar essa música sendo a grande feminista 

que sou”. Acontece também de receber amigos em casa e colocar essas músicas que batem 

nos paredões que eu gosto, mas que dias depois a vizinhança acha diferente que eu, a 

acadêmica, a preta que quase ficou louca de tanto estudar, ou que tudo questiona e 

teoriza – coisa comum dita na periferia e em minha opinião extremamente danosa ao 

nosso povo, como já apontou bel hooks445 - , esteja ouvindo músicas com graus tão 

depreciativos, mas o que eles não compreendem é que tenho desenvolvido teorias acerca 

de uma dimensão performática446 de dançar.  

Quando fui ao Pelourinho, num evento de pagode que têm outras propostas de 

interação, no qual a cantora escolhe músicas mais antigas e evita músicas que possuam 

grande apelo a sexualidade ou a violência eu me senti muito confortável. A cantora 

inclusive citou Angela Davis447 e levou pessoas com deficiências, LGBTs e negros em seu 

corpo de baile. Ver isto em palco nos fornece confiança e acredito que enquanto mulher 

preta, e que gosta de dançar, esse foi o que mais me senti convidada a ser eu. Esqueci 

completamente do caderninho, e só anotei em casa o que consegui lembrar, acredito que 

foi melhor e mais orgânico assim. Mas o que acontece?  

 

DIÁRIO DE CAMPO E QUESTIONAMENTOS 

Notei que em grande parte dos momentos não consegui escrever como gostaria por 

achar que o diário limitaria minha experiência. É como se houvesse uma extensão na 

pesquisa: ao mesmo tempo que sempre estou em campo, também deixo de estar muito 

                                                      
445

 Sempre que na infância, eu tentava levar as pessoas ao meu redor a fazer as coisas de outra maneira, a 
olhar o mundo de outra forma, usando a teoria como intervenção como meio de desafiar o status quo eu era 
castigada. Lembro-me de, ainda muito nova, tentar explicar a mamãe porque me parecia altamente injusto 
que o papai esse homem que quase não falava comigo, tivesse o direito de me disciplinar, de me castigar 
fisicamente com cintadas. A Resposta dela foi dizer que eu estava perdendo o Juízo e precisava ser castigada 
com mais frequência (hooks, 1994: 83-84). 
446

 A verdadeira fonte do comportamento pode ser desconhecida, ignorada ou contradita, mesmo enquanto 
esteja sendo honrada. (SCHECHNER, 2002, p.34). Tenho imaginado que, se o pagode permeia nossas 
realidades e dançamos, vibramos e exercemos ele em nosso cotidiano, pouco importa como e quando 
dancemos, mais ou menos sexualizantes. Tudo cabe em uma dimensão performática de um rito 
comportamental repetido. A grande questão é nos perguntar como romperemos a linguagem social (como o 
discurso machista) que este rito comunica. Parar de dançar não será a solução. Nem desligar o rádio.  
447

 “Numa sociedade estruturalmente racista, não basta apenas não ser racista. Precisamos ser antirracistas.” 
- Citação de Angela Davis dita por Aila Menezes durante o show que estive presente. 
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rápido. Noto por exemplo que, os eventos que acontecem em meu bairro e que mobilizam 

a lógica da minha casa me afetam ainda que não escolha esses sons.   

 

Sobre a música  

Nós mulheres negras crescemos criando uma relação de negação e afirmação do 

nosso corpo448. Moro em um bairro da periferia449 de Salvador, próximo ao centro, mas 

que não deixa de sofrer com as políticas segregacionistas e higienistas do estado. O campo 

assim é extenso visto os deslocamentos diários, as músicas de pagode invadem meus 

ouvidos, minhas amigas param, oferecem uma cerveja na volta do trabalho. E é assim que 

desenrola grande parte da socialização do bairro. Não é possível esquecer também que os 

eventos mobilizam toda uma cultura, um mercado informal e gera renda e divertimento.  

Ouvir pagode já foi uma grande questão para mim, hoje é só um meio de agenciar 

meu corpo. E nesse câmbio pergunto que signos posso fornecer a academia sem ser a 

impostora da minha própria linguagem. 450 O medo da documentação escrita além do 

medo da entrega, também mostra que grande parte dos nossos conhecimentos circulam 

oralmente e precisam ser escritos e documentados. Basta observar que grande parte das 

músicas de pagode surgem em singles nas mídias digitais, mas raramente estão em discos 

ou grandes divulgações. Percebo assim que ser moradora não faz com que eu conheça 

todos os eventos, e perca grande parte deles tanto por passar momentos da minha vida em 

campos não familiares (como a academia) tanto porque o boca-a-boca nunca funciona 

como esperado. Esses eventos quase sempre me acertam na hora de comprar o pão ou 

                                                      
448

 (LINO GOMES, 2003) 
449

 De modo geral, periferia diz ser o espaço que está no entorno, na vizinhança de outro espaço tido como 
central. Está quase sempre associada à ideia de supremacia de um ser ou espaço urbano – vista, assim, como 
espaço ou ser sub-urbano. Também por isso, relaciona-se sempre à ideia de [contra] hegemonia, devido ao 
valor político e socioeconômico dado ao termo pelos espaços e seres centrais. Contudo, o termo não deve, 
necessariamente, ser visto como sinônimo de subúrbio, que estaria mais relacionado a questões de 
densidade demográfica e de geografia, que propriamente a questões econômicas. Ainda assim, relacionamos 
tanto um termo como outro à pobreza, desprestígio, e, por extensão, invisibilidade. Por essa razão, os grupos 
sociais que habitam os espaços periféricos são tidos como “minoritários. (FREITAS, 2006, pp. 193-194) 
450

 “Na periferia, sei que sou negra como eles, mas não tive as mesmas vivências. Quando estou em 
ambientes brancos de classe média me sinto um nada, pois sou negra” - Excerto retirado do texto "Sobre ser 
uma mulher negra com privilégios" de Stephanie Ribeiro. Disponível em: https://www.geledes.org.br/sobre-
ser-uma-negra-com-privilegios-por-stephanie-ribeiro/ Acesso em: 9 de dezembro de 2019 às 18:07 
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volto da universidade que os planejamentos que tentei fazer quando vi nas redes sociais e 

quis ir.  

E isso inclusive nos faz pensar como ir à campo em eventos também é limitado 

pelos meios de circulação e divulgação desse som. Para buscar informações sobre essas 

bandas e cantores ou até para captar letras recorro as redes sociais deles próprios e só. 

Porque viramos as costas para divulgar tais produtos? Será que é apenas repulsa as letras 

ou ojeriza a produção da favela? Entendo aqui a favela não como um espaço físico ou 

geográfico, mas como um ambiente de agenciamento com linguagem, economia e 

produção de signos próprios para além das telas e convergências.  

 

Sobre corpos  

O que seria uma observação participante neste caso? Estando o tempo todo como 

observante, inclusive nos momentos que não gostaria, quais critérios levo em conta para 

considerar que estou pesquisando?  

Estar em campo no último mês me provou justamente como a intencionalidade é a 

chave-mestra. Tenho conseguido transformar de visitas a escolas e a ida ao mercado 

campos de pesquisa bastando apenas a educação do meu olhar a querer vê-los. E neste 

ponto, que bom pesquisar meu próprio bairro. Aberta a todos tipos de conhecimento, 

acredito que é no inabitado, inesperado que recebo as respostas que preciso e adequo ao 

meu saber. 

Entendendo a partir do pensamento foucaultiano de formação discursiva451 faço 

recortes de perspectivas que estão disponíveis na busca por resultados comuns. Numa 

espécie de colagem, tudo é útil na medida que contextualizado a minha pesquisa. E em 

alguns momentos admito o que não é útil ainda que precise que seja, porque o papel e a 

academia não darão conta disso. Quando fui ao Samba de Marujo, por alguns instantes 

estive conectada em graus extracorpóreos, mas desisti de colocar isso em palavras. O 

mesmo quando precisei vir em casa pegar minha chave e sair do samba da minha rua. 

                                                      
451

 Unidades como “o discurso racista”, “o discurso colonial”, por exemplo, não podem ser delimitadas por 
outras fronteiras senão aquelas estabelecidas pelo pesquisador, e elas devem ser historicamente 
especificadas [...] Podem também, segundo a vontade do pesquisador, misturar corpus de arquivos e corpus 
construídos pela pesquisa. (MAINGUENEAU, 2006, p. 18-19) 



1125 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Esses detalhes compõem minha experiencia de campo, mas nada são relevantes na 

extensão da pesquisa. Ou porque não preciso conta-los, ou porque não vejo 

intencionalidade neles.  

Admito assim que esta é uma das grandes dificuldades. Recortar intencionalidades 

já que estou contaminada pelo campo vinte e quatro horas por dia. E para este recorte, 

preciso justamente perder-me na pesquisa. O que ficar, o que eu conseguir relatar no 

diário é o que importa. O que não digo ou não consigo dizer talvez não precise ser dito.  

 

Considerações Finais 

Depois de todas estas atividades, há uma interrogação que paira na minha 
mente: será que escrevendo cada dia mais livros, estou a contribuir para o 
desenvolvimento da mulher e da sociedade? Às vezes penso que não. Às vezes 
penso que sim. Porque em primeiro lugar, escrevendo realizo a minha ambição, o 
meu ego. Sinto que escrever livro não é tudo quanto basta. Sinto que a maior 
contribuição virá no dia em que conseguir lançar, na terra fértil, a semente da 
coragem e da vontade de vencer nos corações das mulheres que pertencem à 
geração do sofrimento. A minha maior realização virá no memento em que a 
planta brotar, no momento de vê-la crescer. Mesmo antes de vê-la florir, poderei 
já retirar-me da luta, repousar na sombra mais próxima, em paz e tranquilidade. 
(CHIZIANE, 1994:205) 
 

Como observado na citação acima, há uma necessidade em nós, pessoas pretas e 

conscientes estarmos sempre promovendo micro-mudanças sociais, promovendo vez ao 

nosso povo e isso torna-se uma cobrança constante. Mas é necessário observar que, em 

dados momentos nossa existência e nossos modos de teorizar nossas ações são 

progressões diárias.  

Notei o peso que a academia traz aos estudos, fazendo com que seja vista como 

impostora do meu bairro ou pouco acadêmica ao fazer pesquisas em meu próprio 

ambiente de vida. A academia também traz essa necessidade de relevância; basta dizer 

que é um trabalho acadêmico que todos se acham na necessidade em dar ou fornecer 

relevância. 

A composição de fatos relevantes para mim dá-se pela intencionalidade. Como um 

mosaico, recorto fatos do cotidiano que tem aquela pitada de pesquisa, mas que em 

grande parte do tempo só são vidas correndo, pulsando, existindo independente dos meus 

compromissos com a dissertação de mestrado. Todas existências pautam razões a mim, 

principalmente a minha. Noto também que quanto menor confortável estiver, maior 
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necessidade do caderninho. É como se ele fosse o símbolo da racionalidade, da lembrança 

da pesquisa, ainda que o importante seja perder-se nela.  

A partir deste artigo busquei mostrar como ainda que plural, o pagode assume 

diversas intersecções desde seu nascimento. A contação de histórias que outrora eram de 

cotidianos em fazendas, sobre a natureza foi substituída pela narração acerca de corpos, 

sexo e prazer. E qual o problema disso? Que bom que hoje nossos corpos são celebrados 

tais quais as cestas de ovos, e as setecentas galinhas... Segue o trem correndo em cima da 

linha.  

 

Referências  

AKOTIRENE, Carla. O que é Interseccionalidade. Belo Horizonte, Ed Letramento, 2018.  
CHIZIANNE, Paulina - Eu Mulher 
 
COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do 
pensamento feminista negro. Soc. estado. [online]. 2016, vol.31, n.1, pp.99-127. ISSN 0102-
6992.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922016000100006 
 
FREITAS, Ricardo O. (org.) Mídia alter{n}ativa: estratégias e desafi os para a comunicação 
hegemônica /  – Ilhéus, BA: Editus, 2009. 304p.COLLINS, P. H. Rasgos distintivos del 
pensamiento feminista negro. Em: Jabardo, Mercedes (Org.). Feminismos Negros: uma 
antologia. Madrid, Traficante de Suenos, 2012. 
 
HARAWAY, Donna.  1995. Saberes localizados. Cadernos Pagu. N 5. 
 
hooks, bell. Ensinando a Transgredir: A educação como prática de liberdade / 2 ed. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017. 
 
LIMA, Ari Uma Crítica Cultural sobre o pagode baiano: música que se ouve, se dança e se 
observa / Ari Lima, 1 ed. Salvador, BA: Pinaúna, 2016. 
 
LINO, Nilma. "Cultura negra e educação" Revista Brasileira de Educação, 2003 
LORDE, Audre. Textos escolhidos. S/D. 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos discursos. Trad. S. Possenti. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2006. 
 
PINHO, Osmundo.  “Putaria”: masculinidade, negritude e desejo no pagode baiano. 
Maguaré, ISSN-e 0120-3045, Vol. 29, Nº. 2, 2015 (Ejemplar dedicado a: Sexualidades en 
frontera), págs. 209-238NASCIMENTO 
 
 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922016000100006


1127 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

SCHECHENER, Richard, 1934– Performance studies : an introduction / Richard Schechner 
andSara Brady. – 3rd ed. 
 
VELHO, Gilberto. Observando o familiar. In: NUNES, Edson de Oliveira. A Aventura 
Sociológica. RJ, Zahar, 1978. 
  



1128 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

QUAL O GÊNERO DA CIÊNCIA? UMA ANÁLISE SOBRE SEXO, GÊNERO E CORPO FEMININO 
NA MEDICINA BAIANA NOS ANOS 1900-1940 

 
Camila Soares da Silva452 

 
Resumo 
Esta proposta de pesquisa, que se encontra em andamento, estuda as teses de doutorado em ginecologia e 
obstetrícia e endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Bahia (FAMEB) nos anos de 
1900 – 1940, e busca analisar seu conteúdo acerca das concepções sobre sexo, gênero e corpo feminino, para 
elencar continuidades ou rupturas com estudos anteriormente realizados. As perspectivas teóricas utilizadas 
na análise serão os estudos sociais da ciência e tecnologia e os estudos de gênero e ciência.  
 
Palavras-chave: Medicina; Corpo; gênero; Estudos sociais; Ciência.  

 

Introdução 

É amplamente difundido entre o senso comum a existência de inúmeras diferenças 

entre homens e mulheres. Essa diferenciação teria origem na biologia dos corpos, o que a 

tornaria inata e aparentemente imutável. Entretanto, presente não só no senso comum, 

essa ideia de diferenças inatas entre os gêneros também foi motivo de preocupação de 

diversos ramos científicos, que procuraram, até o século passado, explicá-las e comprová-

las. Nas primeiras décadas do século XX existia um pensamento comum na comunidade 

científica, sendo a medicina seu maior exponencial de autoridade, de que as mulheres 

eram intelectualmente inferiores aos homens e que a anatomia de seu corpo era a prova 

dessa inferioridade. (NUCCI, 2010; NUCCI, 2017; ROHDEN, 2001; SCHIEBINGER, 2001) 

Na observação de Laqueur (2001), a biologia que surge distinguindo os dois sexos, 

vai servir de base para o assentamento de novos valores que vão surgindo socialmente, 

sendo a vida de homens e mulheres baseadas nesses “fatos” biológicos. Essa incessante 

busca científica por uma essência da masculinidade ou da feminilidade vai produzir diversos 

mapas de localização dessas diferenças, ou seja, diversos marcadores biológicos que vão 

materializar e substancializar os corpos. Estes últimos passam a se encontrar em constante 

fabricação, seja ela biológica ou moral (FAUSTO- STERLING, 2000, apud ROHDEN, 2008).  

A base da produção desse conhecimento fica a cargo das ciências médicas, que na 

passagem do século XIX para o XX, segundo Rohden (2001), estavam a procura não só de 
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tratar as enfermidades femininas, mas estudar as diferenças sexuais articulando-as a um 

movimento científico mais geral de ordenação sistemática do mundo natural. 

Nesse contexto, essa pesquisa pretende analisar as teses de doutorado da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Bahia (FAMEB) nos anos de 1900 – 1940, 

pois foi fundada na primeira metade do século XIX e foi a primeira faculdade de medicina 

existente no Brasil, tendo sua origem relacionada a chegada da coroa portuguesa no país.  

A partir da análise desses documentos, pretende-se averiguar como a ciência se constroi na 

prática e se a produção científica da medicina baiana contribuiu ou não para (re)modelar, 

afirmar ou legitimar a amplamente difundida existência de inúmeras diferenças entre 

corpos e comportamentos de homens e mulheres. A perspectiva crítica dos estudos sociais 

da ciência e dos estudos sobre gênero e ciência se tornam fundamentais para este tipo de 

análise.  

 

As ferramentas teóricas 

As duas ferramentas de análise para a discussão teórica acerca das concepções 

médicas sobre gênero, sexualidade e corpo feminino são: os estudos sociais da ciência e os 

estudos sobre gênero e ciência; que se propõem a trazer, de maneira multidisciplinar, 

perspectivas críticas sobre as práticas científicas e a produção do conhecimento. Essas 

perspectivas críticas vão permear as ciências sociais a partir dos anos 70, buscando 

desestabilizar a ideia de uma ciência neutra e objetiva que seria responsável por desvendar 

as verdades universais do mundo. Além disso, convergem na perspectiva de que a ciência 

não está descobrindo ou descrevendo uma realidade que existe previamente, mas a 

modelando, uma vez que esses estudos ressaltam os aspectos relacionados aos processos 

sociais e políticos que envolvem a produção do conhecimento científico. É de interesse se 

preocupar com as práticas científicas e o modo como a ciência e os fatos científicos são 

estabelecidos (HARAWAY, 1995; LATOUR, 1998; LATOUR, 2000; MANICA, 2015; MOL, 2003; 

LAW, 2012; WOOLGAR, 1998). 

Os estudos sobre gênero e ciência apontam tanto para o processo de exclusão das 

mulheres na produção do conhecimento, quanto para a implicação do gênero nessa 

produção (NUCCI, 2017). Para a análise aqui, contribui especificamente essa última vertente, 

pois ela vai ser essencial dentro dessa perspectiva crítica nas ciências sociais, uma vez que 

seu foco está na análise de como as desigualdades de gênero, que são reproduzidas no 



1130 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

interior das instituições científicas, atravessam toda a produção do conhecimento. 

Importante salientar também que o conceito gênero se constitui enquanto uma categoria 

de análise que atenta para o seu impacto na estruturação do mundo social e intelectual, 

além de ir de encontro com ideia da naturalização e determinismo da diferença sexual, dada 

como certa e definitiva, como defendem certos enfoques da área médica (SARDENBERG, 

2002). 

Aqui, as duas perspectivas seguem na direção de uma mudança de foco na 

abordagem socioantropológica. Se antes podíamos pensar o ideal epistemológico moderno 

da ciência como sendo aquele que precedia da explicação do mundo com base em 

oposições dualísticas e hierárquicas - natureza x cultura e sexo x gênero -, agora a ênfase 

passa a ser de forma a apreender a ciência em transformação e em movimento. Logo, 

como sugere Latour (2000), essas mesmas categorias não são acabadas em si mesmas, mas 

modeladas a partir de nossas relações no mundo. Segundo o autor, em “Ciência em ação: 

como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora” (2000), é preciso analisar o processo 

de criação dos fatos científicos não através do produto final, da ciência já acabada; mas a 

partir das incertezas, decisões e controvérsias da ciência que, para ele, está em construção. 

Esse estudo da ciência em construção revelaria o processo que leva ao estabelecimento de 

um conhecimento científico, possibilitando mais informações sobre a ciência já finalizada. 

Nesse contexto, pode-se apreender ainda que a produção de uma bibliografia é 

finalidade essencial da prática científica, e por isso pode ser um objeto privilegiado de 

análise dos estudos sociais da ciência. Mais do que meios para comunicar importantes 

descobertas, trata-se de um modo de convencer os pares – leitores dos artigos – a aceitar 

seus enunciados como se fossem fatos. (LATOUR; WOOLGAR, 1998) Ou seja: 

 
O laboratório aparecia como um sistema de inscrição literária cuja finalidade é, 
por vezes, convencer que um enunciado é um fato. Desse ponto de vista, há uma 
tendência a considerar que um fato é aquilo que se inscreve em um artigo. Assim, 
oculta-se a sua construção social e a história dessa construção. (LATOUR; 
WOOLGAR, 1998, p. 101) 

 
Assim também é a perspectiva de Donna Haraway (1991, apud NUCCI, 2015), que 

analisa a ciência enquanto uma narrativa ordenadora do mundo, que discorre sobre 

origens e natureza, fabricando assim a própria realidade, devendo os cientistas 

considerarem o contexto histórico e interpretativo para a produção de um determinado 
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conhecimento. A autora, importantíssima quando falamos dos estudos de gênero e ciência, 

vai além da crítica à ciência moderna e suas consequências para a vida das mulheres, 

pautando a necessidade de se pensar o que é a objetividade na forma de se fazer ciência. 

Desse modo, passando longe da ideia da produção de um conhecimento pautado na 

neutralidade, Haraway nos permite pensar em saberes localizados, ou seja, uma 

objetividade que leve em consideração a corporificação do conhecimento (HARAWAY, 

1995). 

Em outras palavras, se a partir das críticas feitas ao projeto epistemológico da 

modernidade científica sabemos que todo conhecimento produzido é situado, logo, todo e 

qualquer conhecimento é, de certa forma, um conhecimento parcial. Entretanto, para a 

autora, isso não implica no abandono de critérios de objetividade, mas sim em uma nova 

proposta para o que podemos chamar de objetividade corporificada. 

Com isso, estando o sujeito cognoscente dentro de um campo de visão, isto é, 

estando sua produção de conhecimento emaranhada de fatores sociais, políticos e 

econômicos, sua visão vai ser também instrumentada pela tecnologia e aparato teórico 

disponíveis. Logo, a alternativa de considerar os saberes localizados e parciais e apoiados 

em possibilidades de redes de conexão é importantíssimo para a ciência no sentido da busca 

de correções, refinamentos, maior rigor e, consequentemente, a tomada de posição implica 

num fazer da ciência que assuma seus riscos e responsabilidades de tudo que é produzido 

(NUCCI, 2017). 

Levando em consideração a existência de um pensamento científico comum nas 

primeiras décadas do século XX acerca da inferioridade feminina em relação aos homens, 

sendo o corpo biológico e imutável prova dessa constatação, temos a produção científica da 

medicina como um dos maiores exponenciais de autoridade sobre o tema. Segundo Fabíola 

Rohden (2001), ao pesquisar o surgimento e a formação da ginecologia e obstetrícia na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a medicina nesse período estava a procura não 

só de tratar as enfermidades femininas, mas estudar as diferenças sexuais articulando-as a 

um movimento científico mais geral de ordenação sistemática do mundo natural. Além de 

afirmar o que seria um comportamento “normal” para as mulheres e homens, sendo estes 

naturalmente distintos nas características físicas, morais ou psicológicas; os médicos 

percebiam como absolutamente necessário tratar da questão das diferenças como 
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condizentes com as características intrínsecas ao sexo masculino e feminino. (ROHDEN, 

2001). 

Alguns estudos próximos aos que essa pesquisa pretende desenvolver são voltados 

especificamente para a ginecologia e obstetrícia, por serem disciplinas que de modo claro e 

direto, tratam do corpo feminino (REIS, 2018; SILVA, 2011). Entretanto, há outras áreas da 

medicina que também lidam com a generificação, como é o caso da endocrinologia. 

Desenvolvida nas primeiras décadas do século XX, essa especialização vai apresentar novos 

marcadores biológicos, os hormônios sexuais, que passam a ser definidores de 

características comportamentais tanto para homens quanto para mulheres. 

Daniela Manica (2011) trata da produção científica da medicina baiana a partir da 

análise da produção bibliográfica do médico baiano Elsimar Coutinho, que era especialista 

em hormônios e contracepção feminina. A autora mostra que, na concepção de Coutinho, 

tendo o corpo feminino o propósito de reproduzir, o ato de menstruar não seria natural. O 

que é importante salientar a respeito desse caso, é que ele era ligado a alguns laboratórios 

responsáveis pela produção desses hormônios. Seus argumentos sobre menstruação são 

um exemplo acerca da construção dos fatos científicos, uma vez que a defesa da não 

menstruação está intimamente ligada a divulgação e comercialização de seus 

contraceptivos hormonais (MANICA, 2011). 

As pesquisas anteriores mapeadas sobre o tema abarcam principalmente o 

surgimento e estabelecimento da ginecologia e obstetrícia. Para este estudo, pretendo 

partir da ginecologia e obstetrícia enquanto disciplinas já estabelecidas pela medicina e do 

surgimento da endocrinologia, que vai ser essencial para novas abordagens acerca do corpo 

feminino. 

 

As ferramentas metodológicas 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as concepções sobre gênero, 

sexualidade e corpos femininos para a construção do conhecimento científico nas teses 

de doutoramento da Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB) da Universidade Federal 

da Bahia no período de 1900 – 1940 em áreas como a ginecologia e obstetrícia e 

endocrinologia. Para isso, pretende- se mapear as teses de doutoramento defendidas 

durante o período de 1900 até 1940, uma vez que é no início da primeira metade do 

século XX onde se concentram as pesquisas médicas acerca dos hormônios sexuais e o 
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nascimento da endocrinologia, que vai revolucionar os estudos sobre diferenças 

sexuais e, consequentemente, introduzir as concepções de que os hormônios sexuais 

são definidores de comportamento feminino ou masculino (NUCCI, 2010). 

Durante o período recortado, serão analisadas as teses que mencionarem palavras 

como “mulher”, “comportamento feminino”, “ginecologia”, “sexualidade”, “hormônios”,  

“menstruação”, “hermafrodita” e “histeria”. O mapeamento das teses de doutoramento 

está sendo feito de duas maneiras. A primeira com a identificação das teses que estão 

digitalizadas no acervo digital da Biblioteca Gonçalo Muniz – Memória da Saúde 

Brasileira453, e a segunda com a identificação das teses que encontram-se disponíveis para 

pesquisa documental na própria biblioteca da FAMEB. De acordo com um artigo publicado 

em 2004, em comemoração aos 196 anos do ensino médico no Estado, intitulado “Teses 

Doutorais de Titulados pela Faculdade de Medicina da Bahia, de 1840 a 1928”, que 

objetivava mapear teses de medicina de 1840 a 1928, e um pré-levantamento feito para a 

escrita desse projeto, foram encontradas 30 teses de doutoramento que abrangem o 

objetivo dessa pesquisa. Essas teses de doutoramento, possuem entre 30 e 50 páginas, 

sendo características do período em questão, uma vez que o título dos graduados em 

medicina eram de médicos e não mais cirurgiões-formados, tendo eles também a 

possibilidade da titulação como Doutor em Medicina caso defendessem uma tese doutoral 

(ROHDEN, 2001; SILVA, 2011). 

A partir da perspectiva de Bardin (2009), sobre a análise de conteúdo enquanto 

um procedimento sistemático e objetivo da descrição de conteúdo, seguirei aqui esse 

percurso para a compreensão dos elementos presentes nas teses. Essa análise para a 

autora inicia-se com a organização, passando para uma pré-analise e exploração do 

material, chegando ao fim no tratamento dos dados por meio de inferência e 

interpretação (BARDIN, 2009).  

Para o auxílio na obtenção e sistematização dos dados, irei utilizar uma ferramenta 

metodológica chamada Atlas.ti. Essa ferramenta é um software para análise de dados 

qualitativos desenvolvido em 1989 por Thomas Muhr, na Alemanha. Ele tem sido utilizado, 

desde então, por pesquisadores do mundo todo por conta de sua facilidade e da gama de 
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ferramentas disponíveis. O software será utilizado para análise qualitativa de dados, sendo 

suportado pelas técnicas metodológicas da Análise de Conteúdo (AC) de Bardin. É 

importante destacar que o software e a AC podem ser empregados em um variado leque 

de pesquisas em diversas áreas do conhecimento. A compreensão da teoria e da 

manipulação do software permite ao pesquisador adequar qualquer tipo de pesquisa 

científica dentro dos parâmetros ora elencados. 

É importante ressaltar que o Atlas.ti é uma ferramenta que auxilia o pesquisador no 

processo de organização da análise dos dados, mas que o software não faz a análise 

sozinho. Todas as inferências e categorizações devem ser feitas pelo pesquisador, 

suportado pela sua base teórica. A eficiência do software está como diz Hwang (2008), na 

interface entre a expertise humana e o processamento de dados do computador. Além 

disso, é importante buscar uma literatura que seja salutar para a análise e interpretação do 

material e escrita da dissertação, correspondendo a necessidade de colocar o pesquisador 

em contato com o que já foi escrito sobre o assunto (LAKATOS E MARCONI, 1992). 

Dessa maneira, o percurso metodológico aqui utilizado será a abordagem 

qualitativa. Esse método não envolve medidas numéricas e cálculos, mas elaboração de 

significados, conceitos, ações que representam relações de procedimentos, técnicas e os 

fenômenos que não podem ser quantificáveis (MINAYO, 2002). Através da análises dessas 

teses, procuraremos refletir acerca das relações sexo x gênero, senso comum x 

conhecimento científico, neutralidade e objetividade científica x construção social da 

ciência, e suas implicações para as mulheres na contemporaneidade. 

 

Resultados e Discussão 

A pesquisa encontra-se em andamento, contudo algumas questões teóricas já 

começaram a surgir e são importantes ser consideradas para um bom desenvolvimento da 

pesquisa. Mesmo os estudos de ciência e tecnologia e gênero desestabilizando a ideia de 

uma ciência neutra e objetiva, que seria responsável por desvendar as verdades universais 

do mundo; indo de encontro com ideia da naturalização e determinação da diferença 

sexual, dada como certa e definitiva, como defendem certos enfoques da área médica; e 

sobretudo, contribuindo para uma noção de substancialização e inferioridade do corpo e 

comportamento das mulheres a partir dos estudos acima mencionados; não podemos 

utilizar essa chave para pensar todas as práticas médicas.  
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Não é negar que, de fato, a ciência médica se constitua como uma importante 

legitimadora de noções que remetem as desigualdades entre homens e mulheres, mas 

ampliar a discussão pensando em chaves diferentes que convergem, divergem e se 

relacionam. Para isso, como coloca Isabelle Stengers (2002), temos que analisar as práticas 

em si, como elas se relacionam com o meio, como os praticantes de tal ciência se vinculam 

entre si e, principalmente, reconhecer a força dessa prática.  

Quando se fala em práticas, partindo dos estudos de ciência e tecnologia, entende-

se a relação com o conjunto de atividades realizadas pelos cientistas, como diálogos com a 

tradição científica e a luta constante para produzir novos enunciados passíveis de 

aceitação, para tornar as afirmações de um pesquisador em fato científico. No caso 

específico dessa pesquisa, o âmbito da prática que está sendo investigado é a produção 

bibliográfica, onde os cientistas comunicam descobertas e tentam convencer seus pares.  

Essas questões teóricas suscitadas até aqui, são importantes para avançar os 

estudos na temática apresentada e permitir que questões diferentes sejam colocadas à 

pesquisa, apontando para o fato de que é necessário não só mostrar o que já foi dito sobre 

alguma prática, - reafirmando e contribuindo para sua análise – mas também permitir 

mostrar o que há de criativo na prática científica aqui pesquisada.  

 

Conclusões e Reflexões Finais 

Destaco que ainda é muito cedo para apresentar conclusões sobre esta pesquisa. 

Contudo, é importante salientar que além das dificuldades inerentes em construir uma 

observação sociológica acerca do conhecimento científico produzido pela medicina baiana 

no período recortado pela pesquisa, os desafios teóricos são importantíssimos para o 

caminhar das análises.  

As duas vertentes aqui postas para a análise – os estudos sociais de ciência e 

tecnologia e os estudos de gênero e ciência - não são inimigas do conhecimento, mas, vão 

operar no sentido da desnaturalização de um conhecimento que é enviesado por valores 

sexistas. Em pleno século XXI ainda assistimos a proliferação desses discursos, seja na 
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grande mídia ou em publicações científicas454, de modo a reafirmar e comprovar que 

nossas marcas naturais asseguram uma distinção radical entre os gêneros. Sabemos até 

aqui que muito disso é proveniente da influência dos discursos científicos acerca das 

concepções de sexo, gênero e corpo feminino. Logo, críticas dessa forma permitem que a 

ciência se torne mais responsável e possa assumir os riscos que demandam toda e 

qualquer produção de conhecimento.  

Todavia, é necessário não só considerar esses aspectos mais generalizantes e 

globalizantes, que podem fazer com que o objeto de pesquisa responda apenas em uma 

chave já pré-determinada pelo pesquisador. Como a ciência não é um pensamento puro e 

sim constituído por práticas e performances específicas, torna-se extremamente necessário 

analisar a ciência enquanto ela se faz, não atribuir uma causa única aos fenômenos, e 

principalmente, mostrar as controvérsias, as contingências e incertezas que são 

mobilizadas. Em outras palavras, dar chance aos nossos objetos se mostrarem 

(PICKERING,1995; SHAPIN, 2013); seja para demonstrarem o que de fato se espera deles, 

como no caso da reprodução de desigualdades de gênero no conhecimento médico, seja 

para responderem de outras maneiras. 
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UM OLHAR A PARTIR DO GÊNERO: ANTROPOLOGIA COMO AÇÃO EDUCATIVA EM 
CONTEXTOS NÃO-FORMAIS455 

 
Juliette Scarlet Galvão Aires Santos456 

 
Resumo  
Este artigo tem como objetivo trazer uma discussão antropológica sobre gênero a partir de uma ação 
educativa em contextos da Educação não-formal. Um desses contextos que trago como campo etnográfico foi 
o curso Política Feminista e Transformação Social pela Universidade Livre Feminista no qual participei como 
educanda de 15 de março a 26 de maio de 2019. O outro contexto é o meu campo de pesquisa da dissertação 
de mestrado na Rede Emancipa em Natal/RN da qual faço parte como educadora e professora de Sociologia. 
O encontro entre esses dois espaços aconteceu numa oficina sobre Feminismo realizada por mim e outras 
educandas do curso da Universidade Livre Feminista no Emancipa em 15 de junho de 2019. Assim, pretendo 
discutir sobre os resultados desse encontro etnográfico entre antropologia e educação a partir do gênero 
como a chave analítica principal que guiará minha análise, além de refletir sobre as/os sujeitos que compõe 
esses espaços e como a intersecção entre gênero, raça e sexualidade não-hegemônicas produz categorias de 
subalternidade.  

 
Palavras-chave: Gênero; Feminismo; Educação não-formal; Antropologia. 

 

INTRODUÇÃO 

  Meu objetivo é analisar as interfaces entre a antropologia e o gênero em contextos 

de educação não-formal articulando reflexões a partir do estudo etnográfico sobre dois 

espaços de educação não-formal: o curso Política Feminista e Transformação Social pela 

Universidade Livre Feminista e a Rede Emancipa. 

A Rede Emancipa457 funciona, em Natal/RN, no campus da UERN (Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte) localizado no bairro Potengi da zona Norte de Natal. A 

escolha de fazer a oficina no Emancipa se deu por ser um espaço que também trabalha 

com educação não-formal a partir dos métodos pedagógicos de Paulo Freire. 

De início, foi necessário compreender o que estou chamando de “educação não-

formal” e apresentar as contribuições dos movimentos sociais para os estudos 

antropológicos de gênero.  

       É necessário não confundir educação “não-formal” com educação “informal”, 

pois são duas áreas diferentes. A educação não-formal é uma área de conhecimento ainda 

                                                      
455

 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) 
456

 Mestranda em Antropologia Social no PPGAS – UFRN. Email: scarletnichols13@gmail.com   
457

 O Emancipa é um movimento social nacional de Educação Popular que se articula como uma rede de 
cursos, populares e gratuitos, preparatórios para o ENEM cujo objetivo é oferecer às pessoas, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica e que vieram de uma realidade periférica, uma alternativa popular de 
educação crítica. 
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em construção e pode ser compreendida como um processo com várias dimensões: a 

aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos, a aprendizagem que 

capacita os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários e a aprendizagem de 

conteúdos que possibilitem aos indivíduos uma compreensão de mundo crítica (GOHN, 

2006), são alguns dos conceitos pelos quais se pode refletir sobre essa área da educação.  

Já a educação informal pode ser entendida como aquela na qual os indivíduos 

aprendem durante seu processo de socialização (com família, bairro, amigos, vizinhança) e 

é uma aprendizagem carregada de valores e sentimentos que são próprios e herdados 

(GOHN, 2006), ou seja, conhecimentos apreendidos a partir de uma dinâmica de vida 

construída em torno de um processo social afetivo. Uma outra diferença entre a educação 

não-formal e a informal, é que a primeira opera com uma intencionalidade na ação 

educativa, já a segunda ocorre em ambientes espontâneos no qual as relações sociais se 

desenvolvem a partir de afetos e pertencimentos.  

O campo da educação não-formal surge como um espaço concreto de formação 

com a aprendizagem de saberes para a vida em coletivo (GOHN, 2009). É uma área da 

educação que busca construir um processo de aprendizagem crítico e problematizador a 

partir das realidades sociais dos sujeitos, educandas/os e educadoras/os, que constroem 

esses espaços.  

Nesse sentido, a educação não-formal surge como um movimento social pela 

educação popular e os movimentos sociais pela educação feminista aparecem também 

dentro da área da educação não-formal.  

No artigo de Lia Zanotta Machado (2014), ela traz reflexões importantes sobre as 

contribuições dos movimentos sociais para os estudos antropológicos de gênero e 

sexualidade. A autora resgata alguns movimentos de mulheres que iniciaram a reflexão e a 

luta contra as relações sociais de opressão e desigualdade. A exemplo, o Movimento pela 

Liberação das Mulheres na França que deu origem ao debate entre os feminismos 

igualitarista e diferencialista (ZANOTTA, 2014). 

Assim, o que se pode concluir a partir das argumentações de Zanotta é que os 

feminismos, enquanto movimento social plural construído por mulheres que perceberam 

as disparidades entre suas condições sociais em relação aos sujeitos homens, foi um 

impulsionador dos estudos de gênero na Antropologia e que a categoria “gênero” surge 
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para complexificar e problematizar o que antes foi construído como uma ideia “essencial” 

do “ser mulher”.  

Utilizo aqui os feminismos, no plural, corroborando com a ideia que Zanotta (2014) 

percorre sobre o feminismo, não como um movimento único e uniforme, mas sim como 

uma pluralidade que se ramifica em diferentes correntes teóricas. Algumas dessas 

impulsionadas pelos próprios estudos de gênero na perspectiva antropológica da 

complexidade e negando a perspectiva de uma fundação biológica do gênero ou de uma 

determinação cultural imutável.  

Os dois espaços que trago para a discussão, a Rede Emancipa e o curso sobre 

feminismo da ULF (Universidade Livre Feminista), estão dentro da área da educação não-

formal. Ambos têm como luta a democratização da educação, porém, operam com 

abordagens e metodologias diferentes.  

 

Diálogos entre a Universidade Livre Feminista e a Rede Emancipa 

A principal convergência entre esses dois espaços é a luta por uma educação 

popular e democrática. 

 

“A práxis educativa feminista é a nossa base metodológica. Nela, a experiência 
vivida a partir das relações sociais de gênero, de raça-etnia, de classe e as 
dimensões da sexualidade e geração tem um lugar central, fazendo valer a 
máxima “o pessoal é político”. A práxis educativa feminista, por sua vez, tem 
fortes referências na pedagogia de Paulo Freire, o que significa que acreditamos 
que o diálogo e a experiência dos sujeitos são geradores de um processo reflexivo 
e de autoconscientização voltado para uma ação política transformadora da 
realidade.” 

 

     O trecho acima foi extraído da plataforma virtual da Universidade Livre Feminista 

(ULF)458 e é parte do conteúdo explicativo da formação que a Universidade oferece. A ULF 

é um projeto feminista nacional que se iniciou no espaço virtual, mas conta também com 

encontros educativos presenciais entre as redes de mulheres que se formam em cada 

cidade/estado do país.  

     A questão do referencial pedagógico freireano é um dos pontos em comum com 

a Rede Emancipa, pois os métodos de ensino freireano são norteadores para esse projeto 

                                                      
458

 https://feminismo.org.br/proposta/ 
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de educação. O Emancipa, diferente da ULF, tem como principal bandeira a luta pela 

democratização da educação e por uma Universidade Popular. Por isso, o Emancipa opera 

nacionalmente como uma rede de cursos preparatórios para o vestibular/Enem 

objetivando viabilizar cada vez mais o acesso das classes populares à Universidade.  

Já na ULF a principal bandeira de luta é a democratização da educação feminista. O 

feminismo aparece como práxis educativa e é a partir da utilização dos novos meios de 

comunicação, como a internet, que se pretende democratizar essa educação.  Algumas das 

atividades que a ULF oferta para a formação das integrantes são os cursos de caráter 

semipresencial nos quais há os fóruns virtuais (dentro da plataforma da ULF) que servem 

para proporcionar o encontro, o debate e os conteúdos de caráter teórico sintetizados em 

apostilas. Além disso, as participantes dos cursos se articulam presencialmente (em cada 

cidade e estado) para debater sobre as temáticas e estudar os conteúdos. 

Um dos cursos que participei neste ano foi o “Política Feminista e Transformação 

Social”. Fui convidada pela minha amiga, e educadora da ULF, Shimene Scheid que 

conheceu a Universidade através da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), uma 

organização feminista na qual ela atua como militante: 

 

“A Universidade Livre Feminista é um projeto de educação popular feminista, 
colaborativa, organizada - e muito bem organizada - de forma horizontal, com 
princípios que convergem com os meus dentro do movimento (de ser 
antipatriarcal, anticapitalista, anticapacitista e antirracista) e que se preocupa em 
colocar as mulheres em contato com a tecnologia - e muitas vezes é o primeiro 
contato delas (...) Quem constrói a Universidade faz com muito amor e muita 
crença no poder transformador da educação popular e das formações 
feministas”. Shimene Scheid, educadora da ULF. 

 

Shimene foi a educadora e facilitadora do curso e eu, com mais seis mulheres (todas 

lésbicas) fomos as educandas. Shimene, inclusive, comentou comigo (em entrevista 

posterior ao término do curso) que a ideia era justamente fomentar o curso para lésbicas e 

bissexuais, demonstrando a importância de interseccionar o debate de gênero com as 

sexualidades não-hegemônicas.   

Um ponto interessante na nossa articulação é que nosso grupo se construiu a partir 

de redes de afeto, todas éramos próximas e tínhamos laços de amizade. Nossos encontros 

presenciais ocorreram mensalmente, na casa de algumas integrantes (a princípio na casa 
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de Shimene, depois na casa de mais duas educandas) e estavam sempre envoltos em um 

clima de descontração, conversas pessoais, trocas afetivas e oficinas de autocuidado.   

Nossa educadora, Shimene, costumava frisar o quanto a experiência do curso 

semipresencial é desafiadora por não estarmos habituadas em plataformas virtuais, mas 

que é extremamente importante a participação nos fóruns da plataforma. Muitas mulheres 

que participam dos cursos promovidos pela ULF estão tendo seu primeiro contato com 

feminismo, muitas estão em profunda vulnerabilidade socioeconômica, inclusive, com 

dificuldades de acesso à internet. Porém, mesmo com as adversidades, elas procuram o 

curso por ser o canal mais acessível às discussões feministas. 

Isso tudo fez com que a experiência de disciplinar horários e cumprir com o 

cronograma fosse encarada com mais responsabilidade, pois sabíamos que estávamos 

lidando com um público de mulheres em estado de carência social e que precisavam do 

conhecimento que tínhamos para transmitir. 

A linguagem usada nos conteúdos teóricos das apostilas é simples, de fácil 

compreensão, justamente pensando nas mulheres que não estão inseridas em espaços 

acadêmicos nos quais o debate sobre gênero é mais aprofundado. A apostila do curso que 

participei contou com discussões sobre a conjuntura nacional, além de trazer explicações 

conceituais sobre o “fascismo” e o “neoliberalismo” e um debate sobre mulheres com 

deficiência que achei de profunda importância porque ainda é pouco trabalhado dentro do 

feminismo e das discussões sobre gênero.  

Essa questão me leva a refletir que entrei no curso como educanda, mas também 

estava dialogicamente na posição de educadora. Nos espaços da educação não-formal esse 

negociamento de posições – na qual estamos aprendendo e ensinando numa relação 

dialógica – é possível e estimulado. Por isso, busco também tornar cambiável minha 

posição de educadora-docente no Emancipa. Embora nesse espaço as posições sejam mais 

fixas (mas nunca rígidas) do que na ULF, uma educação emancipadora se constrói com a 

compreensão de que os/as educandos/as não são depositários de conteúdo (FREIRE, 2014), 

mas sim sujeitos pensantes.      

Quando falo em “negociamento de posições” procuro responder ao 

questionamento de Schwade e Porto (2016) sobre o que significa reconhecer o processo de 

ensino-aprendizagem como parte de uma realidade partilhada. Argumento que “negociar 

as posições” é reconhecer-se como parte de um ensino dialógico e, desse modo, 
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compreender que as posições de “educanda” e “educadora” não devem ser rígidas e 

hierárquicas, mas sim cambiáveis. 

Reconhecer esse processo é parte da pedagogia freireana e foi a forma como nós, 

mulheres do curso da ULF, construímos nossa ação educativa por meio de aprendizagens 

colaborativas.            

Ainda em relação a Schwade e Porto (2016), recorro a outro questionamento 

trazido a partir da intersecção entre a antropologia e a educação: a incorporação das 

diferentes experiências das/os professoras/os e alunas/os como conteúdo na facilitação da 

aprendizagem. Incorporar experiências dos/as educandos/as como facilitador da 

aprendizagem faz parte dos métodos da ULF, assim como também do Emancipa, e a 

antropologia, enquanto uma disciplina de ação, proporciona a possibilidade de aplicar esse 

método na ação educativa.  

É a partir do recorte analítico de um grupo de professoras do GEEMPA (Grupo de 

Estudos sobre Educação Metodologia de Pesquisa e Ação) que Schwade e Porto (2016) 

argumentam que o exercício antropológico permite conhecer o outro e situa o outro em 

relação a nós mesmos (SCHWADE; PORTO, 2016). Assim como também nos permite 

conhecer o espaço no qual educamos e conhecendo-o é possível nos situarmos 

adequadamente e de forma coerente dentro dele.  

Pereira (2017) alerta para a importância do diálogo entre antropologia e educação 

pontuando, por exemplo, que “a etnografia é um modo particular de produção de 

conhecimento que pode proporcionar novas possibilidades de olhar para escola e suscitar 

novas questões” (PEREIRA, 2017, p: 154).    

O trabalho de Pereira (2017) traz uma importante crítica e alerta ao distanciamento 

da produção acadêmica antropológica em relação à Escola, pontuando enfaticamente a 

necessidade de se conhecer o “chão da escola” para se construir um conhecimento teórico 

crítico e profundo.  

É nessa perspectiva que percebo a importância do diálogo entre esses dois espaços 

de educação não-formal com a antropologia a partir de uma análise sobre gênero; e, por 

conseguinte, recorro à etnografia como um caminho para se produzir os encontros e 

aproximações na produção desse conhecimento.  
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A oficina como o espaço do encontro etnográfico 

A oficina que nós, participantes do curso da ULF, fizemos no Emancipa, foi a 

“atividade-extra” solicitada pelo curso a ser realizada ao final pelas educandas. Como 

pontuado, a escolha pelo Emancipa se deu por ser um espaço que trabalha com educação 

popular e também porque, por eu ser educadora, pude facilitar o encontro e a atividade.    

O Emancipa funciona todos os sábados, no horário das 8:30h às 16:20h e, além das 

aulas que objetivam dar conta dos conteúdos exigidos pelo Enem, a equipe docente e a 

coordenação pedagógica trabalha com atividades pedagógicas fora da sala de aula: as 

“oficinas” e os “círculos” que acontecem no tempo livre. Os temas das oficinas e círculos 

circundam em torno das problemáticas sociais, a organização interna do Emancipa, 

debates sobre a conjuntura sociopolítica e questões ligadas a movimentos sociais. 

Foi no espaço das “oficinas” que realizamos a atividade-extra do dia 15 de junho de 

2019 com a participação de Shimene e mais duas educandas do curso da ULF. Escolhemos 

realizar uma atividade-dinâmica – pois o espaço da “oficina” deve funcionar como 

atividade integrativa e não como aula no modelo expositivo – com o título “Por que existe 

diferença?”. A atividade foi mista e teve uma participação muito dialógica tanto das 

meninas como também dos meninos.  

Dividimos as/os participantes em três grupos: um grupo só de meninas, outro só de 

meninos e outro misto, nos quais cada grupo ficou responsável por discutir algumas 

questões colocadas por nós e escrever as respostas em cartolinas para depois debater 

entre todos os grupos. A dinâmica contou com a participação da professora de redação, 

uma das coordenadoras pedagógicas e cerca de dezessete estudantes (sete rapazes e dez 

meninas) do Emancipa. 

O grupo das meninas ficou com as perguntas: “Qual o papel do homem? O que 

mudou?”; o grupo dos meninos ficou com: “Qual o papel das mulheres? O que mudou?”, e 

o grupo misto: “O que é feminismo? Quais as pautas?”. Cada educanda ficou responsável 

por mediar o debate com um dos grupos, eu mediei o grupo dos meninos. 

Nessa mediação, levantamos algumas questões para suscitar o debate: Qual a 

origem das diferenças entre homens e mulheres? Como essas diferenças são vistas em 

outras sociedades? Como as diferenças afetam a vida de homens e mulheres? O que é o 

feminismo? Quais preconceitos as mulheres enfrentam? Quais violências o homem 

reproduz? 
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As reações de cada grupo à dinâmica foram muito interessantes. Talvez porque 

estivessem na presença de duas professoras (eu e a professora de redação) e da 

coordenadora, no momento da discussão geral (entre todos os grupos), não houve grandes 

exaltações. O grupo das meninas teve as respostas mais incisivas e provocativas, 

direcionadas principalmente ao grupo dos meninos que concordaram com quase tudo e, 

mesmo nas discordâncias, não levantaram grandes polêmicas, já o grupo misto teve as 

respostas mais conciliatórias. 

O grupo dos meninos, no momento da discussão geral, reproduziu quase tudo que 

eu havia debatido com eles. Enquanto eu estava mediando, eles me ouviam atenciosos, 

com algumas dúvidas e absolutamente concordantes com tudo que eu falava. Quando eu 

questionei se algum deles já havia cometido violências contra suas companheiras ou se já 

tinham sido abusivos, as respostas foram todas negativas.  

Assim como quando questionei se um homem gay poderia ser machista, o rapaz gay 

do grupo afirmou que não, já os outros quatro (todos heterossexuais) ficaram duvidosos. 

Quando eu afirmei que a resposta era sim, justificando o porquê, eles novamente me 

ouviram concordantes e reproduziram a reflexão no debate geral.  

As reações desses rapazes demonstram uma realidade sobre o Emancipa e sobre o 

público que permanece nesse espaço: por ser uma rede de ensino comprometida 

socialmente com uma causa política, por levar o nome de “Cursinho Popular Marielle 

Franco”459 as pessoas entram conscientes da postura que assumimos.  

Portanto, penso em duas hipóteses para as reações positivas e concordantes dos 

rapazes: alguns estavam realmente concordantes, pois ali tinha uma mulher e professora 

de sociologia debatendo sobre machismo com homens; e alguns talvez não quisessem se 

indispor numa discussão discordante dentro de um espaço politicamente situado e 

comprometido com um projeto político.    

No debate geral, houveram alguns momentos de provocação sutil, tanto por parte 

do grupo das meninas do Emancipa, como por parte de uma das educandas do nosso grupo 

da ULF. Ela começou a questionar o grupo dos meninos com perguntas, num tom 

                                                      
459

 Marielle Franco foi uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro, socióloga, feminista e defensora dos 
Direitos Humanos, assassinada em março de 2018 por milicianos.    
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levemente acusatório, mas sempre descontraído: “quem lavou sua cueca hoje? Quem 

varreu a casa?”. Um dos meninos tentava responder, mas antes que conseguisse, as 

respostas já vinham por parte do grupo das meninas e da educanda com o objetivo de 

induzi-lo ao erro e à confissão de que ele não fazia o que tinha sido questionado.  

A intenção da educanda do curso – aqui na posição de educadora – ao introduzir 

esse debate foi pontuar as violências “sutis” do cotidiano quando os homens delegam as 

atividades domésticas para as mulheres deixando-as sobrecarregadas com tarefas que não 

são de sua obrigação, além de causar uma dupla (e tripla) jornada de trabalho que as 

exaure.  

Por fim, a atividade ao final do curso, proporcionou a reflexão sobre o que 

argumentei no início deste trabalho: é possível negociar as posições e os significados do 

educar e do ser educada. Começamos o curso como educandas de Shimene, e terminamos 

como educadoras no breve espaço que o Emancipa concedeu.   

 

A produção de um conhecimento antropológico feminista, popular e subalterno 

Neste ponto, pretendo argumentar que os espaços do Emancipa e o curso da 

Universidade Livre Feminista, são dois campos que proporcionaram a produção de um 

saber antropológico subalterno. Recorro à categoria de “subalterno” a partir do suporte 

teórico de Gayatri Spivak (2010) no qual a autora trabalha a perspectiva de que os 

subalternos são sujeitos cuja voz é silenciada devido aos processos de dominação colonial 

que produz violências epistemológicas provocando um apagamento desses sujeitos 

mediante a apropriação de sua história pelos grupos sociais hegemônicos agentes do 

imperialismo.  

A ideia que Spivak constrói em torno do “sujeito subalterno” provocou muitos 

debates e opiniões divergentes que acusavam sua teoria de colocar a categoria da 

subalternidade como uma identidade e inviabilizar a possibilidade de agência reforçando o 

estigma da subordinação. Em contrapartida, há outras contribuições sobre a produção da 

subalternidade que estão em convergência com o pensamento de Spivak.  

A perspectiva que utilizo para este trabalho, dialogando com Spivak (2010), é da 

subalternidade como uma situação, e não como uma identidade. A subalternidade 

enquanto um lugar que é resultado de relações de poder (LINO, 2015), sendo esse lugar 
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disputado a partir de uma correlação de forças na qual é possível encontrar-se ora no lugar 

de “colonizador”, ora numa posição de “colonizado”.  

 Todavia, não pretendo com isso afirmar que a mobilidade é favorável a todos os 

sujeitos, ao contrário, argumento que os sujeitos subalternizados têm poucas 

possibilidades de transitar entre essas posições em relação aos sujeitos não-subalternos; e 

por isso, estão numa situação de subalternidade.  

A produção de Spivak (2010) percorre a ideia de que a situação de subalternidade é 

provocada pela racialização, desigualdade de gênero, dentre outras consequências do 

processo colonial (LINO, 2015) que hierarquiza grupos de pessoas e silencia aqueles que 

estão à margem. Essa margem é consequência da colonização epistêmica. Spivak produziu 

essas contribuições teóricas a partir do sul-asiático460 como uma forma de resistir ao 

apagamento epistemológico e disputar sua história a partir do lugar subalterno.  

Spivak (1989) elucida sobre a apropriação por grupos hegemônicos das “histórias 

alternativas” dos grupos subalternos. A autora identifica esses sujeitos como as pessoas 

pertencentes às categorias de gênero, raça, classe, etnicidade que sofreram processos 

históricos e sociais de dominação e exploração. Essa “apropriação das histórias” implica em 

pessoas que, na tentativa de dar voz aos sujeitos silenciados, acabam tirando a 

oportunidade deles falarem por si. 

Nesse sentido, a autora argumenta que as mulheres estão duplamente numa 

posição de subalternidade (SPIVAK, 1989), pois além da construção de gênero que visa 

manter o poder masculino, elas ainda têm seus discursos apropriados em prol da 

manutenção de uma posição feminina obliterada. Em espaços sociais é comum perceber 

situações onde isso pode acontecer. Por exemplo, quando a fala de uma mulher sobre suas 

próprias narrativas é posta em detrimento à fala de um homem.  

Retomando como exemplo a oficina no Emancipa, elucido que essa situação não 

chegou a acontecer. Nesse espaço, os rapazes puseram-se na posição de ouvintes, 

enquanto as mulheres foram narradoras de suas histórias as quais giraram em torno das 

vivências dentro do gênero feminino. Isso demonstra que enxergar a subalternidade como 
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estudos subalternos.   
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situação, e não como identidade, é ter a compreensão de que nem sempre os sujeitos irão 

reproduzir apagamentos epistêmicos, pois os lugares subalternos podem ser pensados, 

desconstruídos e problematizados.  

Em suma, procuro argumentar em favor da potencialidade de um conhecimento 

pedagógico, feminista, popular e subalterno dentro das experiências antropológicas de 

ação educativa em contextos de educação não-formal. 

A partir das contribuições teóricas trazidas, convém chamar esses sujeitos de 

subalternos – colocando-me também nesse lugar – pois os espaços são constituídos e 

construídos por pessoas à margem dos processos coloniais.  

O curso da Universidade Livre Feminista foi construído por mulheres lésbicas e 

provenientes das classes populares. Assim como a Rede Emancipa é um espaço voltado a – 

e construído pelas – classes populares, e no qual há, majoritariamente, a presença de 

pessoas racializadas (não-brancas). É nessa perspectiva que o encontro etnográfico 

experienciado na oficina, proporcionou a construção de conhecimentos produzidos desde 

às margens e pelas margens.   

 

Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivo trazer perspectivas antropológicas sobre a área da 

educação não-formal com o encontro entre dois campos etnográficos, e também objetivou 

responder à problemática levantada por Pereira (2017) em relação ao desafio de 

desconstruir as hierarquizações de saberes (PEREIRA, 2017, p: 151) entre a antropologia e a 

educação, e a dicotomia da “ciência versus prática”.    

 Ademais, trouxe o gênero como chave analítica por compreender o processo de 

feminização da docência (SCHWADE; PORTO, 2016) que atravessa a área da Educação. No 

curso da Universidade Livre Feminista – e na própria ULF – tem-se um recorte feminista 

que delimita o público às mulheres (apesar de se propor a ser um espaço misto), já no 

Emancipa (espaço onde não há esse recorte) é notório que a maioria da equipe pedagógica 

e docente é composta por mulheres461. 
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 Faço essa observação a partir do recorte de tempo da minha pesquisa de campo no Emancipa iniciada em 
fevereiro de 2019. 
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A questão da “feminização da docência” trata do processo social e histórico no 

Brasil que provocou uma mudança no perfil da docência, outrora sendo uma profissão 

masculina, tornando-se então uma “profissão de mulheres”. Ainda de acordo com Schwade 

e Porto (2016), a nivelação baixa dos salários e a construção de uma lógica naturalizada em 

torno da profissão docente, são alguns fatores que provocaram esse processo.  

A desvalorização da docência com os baixos salários, afastou os homens da 

profissão, sendo este um reflexo da desigualdade de gênero na esfera socioeconômica na 

qual às mulheres são delegadas profissões com baixos salários, enquanto aos homens às 

profissões de maiores salários e, consequentemente, maior prestígio social. A “lógica 

naturalizada” percorre a construção de um discurso reproduzido no senso-comum no qual 

há uma “inclinação natural do sexo feminino à docência” (SCHWADE; PORTO, 2016, p: 142) 

devido a uma naturalização de características da profissão docente que, por serem 

marcadamente femininas, são atribuídas às mulheres, como a “doação” e a “doçura”.     

Por isso, é comum percebermos os espaços da educação sendo majoritariamente 

ocupados por mulheres. Comumente, observa-se os espaços da educação formal, porém – 

para este trabalho – observei que os espaços da educação não-formal também estão sendo 

majoritariamente ocupado por mulheres. Um deles, o curso da ULF, devido ao seu projeto 

político pedagógico voltado à educação feminista; já sobre outro, o Emancipa, deixo o 

questionamento acerca do processo da feminização da docência para trabalhos 

posteriores, pois demanda um tempo maior de observação em campo.  

Por fim, concluo argumentando que a categoria de gênero é uma chave analítica 

imprescindível para a construção das interfaces entre a antropologia e a educação. No 

campo da educação não-formal, a antropologia se faz ainda mais necessária, pois os 

olhares etnográficos podem proporcionar uma ampla visão acerca desse novo campo a ser 

investigado. Além disso, as possibilidades de se pensar gênero a partir de uma perspectiva 

desnaturalizada e interseccional são maiores dentro da educação não-formal por ser este 

um espaço que se propõe à desconstrução de ideias enrijecidas sobre as relações de 

gênero.   
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A FESTA DE IEMANJÁ NA CIDADE DE BARREIRAS, BA: MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA OU 

ENTRETENIMENTO? 

Amanda Tamarindo da Silva462 

Izaque Fogaça de Souza463 

Anne Gabrielle Lima Souza de Carvalho 
 

Resumo 

São analisadas, neste texto, as ritualidades e as relações envoltas no dia 2 de fevereiro, quando se comemora 

a Festa de Iemanjá na cidade Barreiras – BA. O evento além de fincar raízes no candomblé e umbanda 

também manifesta expressões religiosas e artísticas para uma grande parte da população. A festa de Iemanjá 

é uma das principais manifestações populares religiosas, que perpassa as fronteiras geográficas e une 

diferentes povos e ideologias através do compartilhamento de uma mesma fé e devoção. Contudo, pretende-

se explorar as fronteiras do sagrado e do profano, atenuadas pelo espaço religioso. 

 

Palavras-chave: Lemanjá; Barreiras; Candomblé; Umbanda; Profano. 

YEMANJA'S PARTY IN BARREIRAS CITY, BA: RELIGIOUS MANIFESTATION OR ENTERTAINMENT? 

 

Abstract 

This text analyzes the rituals and relationships involved on February 2, when the Iemanjá Festival in Barreiras - 

BA is celebrated. The event not only takes root in candomblé and umbanda but also expresses religious and 

artistic expressions for a large part of the population. The Iemanjá festival is one of the main popular religious 

manifestations, which crosses geographical boundaries and unites different peoples and ideologies by sharing 

the same faith and devotion. However, it is intended to explore the boundaries of the sacred and the profane, 

attenuated by the religious space. 

 

Keywords: Lemanjá; Barriers; Candomblé; Umbanda; Profane. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa percorrerá as diversas faces de uma manifestação cultural 

popular, e busca ainda analisar tais manifestações numa abordagem multidimensional, 

investigando e delimitando o sagrado, transformado em festa, dentro de sua conjuntura 

social, econômica, religiosa, histórica e ambiental na cidade de Barreiras (BA). 

Pretende-se apresentar as relações envoltas na Festa de Iemanjá, onde os povos 

oriundos das religiões de Umbanda e Candomblé celebram no dia 2 de fevereiro uma 

homenagem à divindade. 

O objeto de estudo se faz presente com influência dialética e da Filosofia a partir dos 

significados e pela contextualização histórica. Neste sentido, Stuart Hall (2002) afirma que 
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no mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das 

principais fontes de identidade cultura. 

Logo, percebe-se que as festas populares, que são momentos de expressão e de 

manifestações culturais, nos quais diversas classes sociais se envolvem com intensidade, é 

um momento de libertação, com demonstrações de ritos ou quebra de padrões. 

Neste cenário festivo milhares de indivíduos participam, em sua maioria 

pertencentes a vários terreiros como: candomblé, umbanda, e também de diferentes 

religiões. Muitas vezes descaracterizando o próprio significado da celebração. 

Considerando que os centros de Candomblé e Umbanda sofrem vários tipos de 

ataques preconceituosos, que na maioria das vezes se caracteriza pela sua origem afro-

brasileira, convém explorar qual o significado da festa de Iemanjá para os indivíduos 

adeptos de outras religiões. 

 
METODOLOGIA 

Esse estudo foi realizado por meio de pesquisa qualitativa, realizando uma análise 

de conteúdo bibliográfico, a partir de subsídios como: livros, artigos, revistas eletrônicas, 

sites na internet, entrevistas semiestruturadas, apostilas e sem esquecer os conteúdos 

ministrados durante o semestre, e tem como principal fundamentação teórica Stuart Hall, 

Gilmar Rocha, Laraia e Cohn. 

Com base nas observações feitas pelos componentes do grupo no sentido 

antropológico, apresenta-se algumas fotografias registradas durante a festa, com o intuito 

de promover reflexões positivas sobre as referências religiosas culturais e o que elas 

representam, sobretudo seu caráter patrimonial. 

Historicamente o Brasil sacramentou Iemanjá como rainha do mar, pelo fato de que 

em Salvador, ela é cultuada no mar, uma vez que este era o único local disponível para a 

celebração. A mitologia conta que a divindade que mora no mar é “Olocum” considerada 

mãe de Iemanjá e Oxum, e diz-se que Iemanjá se transformou em rio para ir ao colo de sua 

mãe. 

Com base em Laraia (1998), pode-se afirmar que o interesse nos costumes e modos 

de comportamento dos diferentes povos do mundo é muito antigo. 

Neste sentido observa-se que as festas religiosas vêm se tornando referências 

culturais importantes na referida cidade, pois mobilizam não apenas grupos religiosos de 

matriz africana, mas também devotos leigos, curiosos e indivíduos que, independente do 
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direcionamento religioso, carregam e expressam fé neste orixá, Iemanjá, conhecida 

popularmente como Rainha das águas. 

De acordo com entrevistado Simão Vilas Boas, integrante da Associação Barreirense  

de Umbanda e Candomblé (ABUC), Barreiras é o único lugar no mundo que celebra Iemanjá 

e Oxum juntos, isso acontece porquê Oxum no Brasil passou a ser cultuado e associada 

como divindade das águas doces, e Iemanjá das águas salgadas, no entanto, hoje têm-se 

contato com a cultura de Iorubá, e portanto entende-se que ambas, são divindades da 

água doce, tanto que a saudação Odoyá Iemanjá significa. 

 

Odo = rio; Yá = mãe. 

O reconhecimento desta festa enquanto patrimônio intangível torna-se relevante 

para os seus participantes, pois a permanência dessa manifestação viabiliza meios de 

investimentos públicos e privados. 

Segundo o entrevistado William integrante da ABUC, a prefeitura garante, o auxílio 

financeiro aos religiosos que se ocupam de organizar o evento, fornecendo palco, som, 

iluminação, além de o mínimo de estrutura necessária como serviço de segurança, de 

primeiros socorros, de limpeza, de fornecimento de banheiros públicos, entre outros. 

 
ORIGEM DA MANIFESTAÇÃO 

Segundo consta, a comemoração da festa de Iemanjá acontecia na cidade de 

Barreiras no dia 8 de dezembro, na festa das águas em homenagem a Oxum, organizado 

por Eunice Campos de Barros, conhecida popularmente como “Mãe Nicinha”. No entanto, 

no ano de 1992, esta foi convidada a mudar o calendário de festa e trazer o festejo para o 

dia 2 de fevereiro, com isso, a celebração à Iemanjá aconteceu pelo primeira vez em 

Barreiras, no dia 2 de fevereiro, no ano de 1993, tendo como casa de principal 

envolvimento “Tenda de Umbanda de Pai São Jorge Guerreiro” o qual Eunice participava 

como Zeladora. 

 
RITUALÍSTICA 

De acordo com os entrevistados, os preparativos se iniciam ao final do ano anterior, 

por volta de setembro/outubro, enceta-se as reuniões para que possa garantir que o 
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evento aconteça, tanto na secretaria de cultura, como dos órgãos e de todos os terreiros 

envolvidos. 

A ritualística principal da festa é o cortejo fluvial, caracterizado pelo momento em 

que se inicia o percurso das embarcações no rio, com barcos trazendo a imagem de Jesus 

Cristo, que representa Pai Oxalá no meio, de um lado Iemanjá e do outro Oxum. São três 

embarcações que participam do percurso no rio tradicionalmente a mais de 25 anos. 

 

Imagem 1 

 

 

Foto: Facebook da Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé (2018) 

 

No momento em que o cortejo chega ao cais (por dentro da água), os barcos então 

começam a girar, para que as pessoas vejam as divindades. Geralmente o barco que leva 

Pai Oxalá, leva também “Glorinha” filha de Eunice Campos Barros, precursora do festejo no 

município, esta se aproxima as margens e recebe os presentes destinados a Iemanjá. 

Neste período, nota-se uma grande quantidade de garrafas de espumantes, frutas, 

além de flores e diversas oferendas em bandejas decoradas. Todas estas oferendas estão, 

de alguma forma, relacionadas ao simbolismo de Iemanjá na Umbanda e no Candomblé e 

em consonância com a mitologia africana. 



1157 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Imagem 2   

 

 
 

Foto: Facebook da Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé (2018) 

 
 

Imagem 3 

Foto: Facebook da Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé (2018) 

 
 

Nesse sentido, fazem parte deste emaranhado de elementos: barquinhos azuis, 

melancias (a fruta típica dedicada à santa), velas azuis em grande quantidade, flores, 

perfumes, leques, espelhos, pelo fato de que esta divindade está relacionada a beleza 

feminina. 
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Para abrilhantar a festa as pessoas preferem trajar roupas brancas, amarelas ou 

azuis, e se aglomeram ao redor da escultura realizando suas súplicas e agradecimentos   

Vale destacar, que no ano de 2019 houve um problema técnico impossibilitando 

que a procissão ocorresse dentro do rio, pelo fato de que a Marinha da Lapa ao realizar 

uma fiscalização descobriu que alguns condutores das embarcações não possuíam 

habilitação para conduzir os barcos. Todavia a secretaria de esporte e lazer forneceu um 

curso totalmente gratuito aos barqueiros durante o mês de outubro com a participação de 

30 profissionais para se habilitarem, possibilitando assim a participação no cortejo fluvial 

no ano de 2020. 

Imagem 4 

 

Foto: Facebook da Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé (2018) 

 

Logo, fica evidente que existem diversas maneiras utilizadas pelos devotos, em 

forma de agradecimentos a entidade em questão. Contudo além do respeito, existe um 

trabalho de conscientização ambiental afim de informar às pessoas para que evitem levar 

oferendas que poluam o rio e optem pelas biodegradáveis. 
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Evidencia-se que a festa é de suma importância para todo o povo barreirense, por 

envolver vários seguimentos da sociedade, desde aquelas pessoas que não acreditam em 

nada até as envolvidas em outra religião. Ou seja, é um marco para as religiões de matriz 

africana, por ser o único ritual público em que a maioria dos terreiros participam em 

Barreiras (William 2019). 

Ainda de acordo com o entrevistado, quando todas as casas de Axé se unem para 

mostrar sua cultura e tradição; pra população local é importante porque ela marca a 

questão de identidade, ao se olhar pra região e perceber que é um dos poucos locais a qual 

é feita esse tipo de festa, pelo fato de apresentar características únicas por ter molde 

próprio; 

Hoje na festa de iemanjá encontra-se os dois tipos de seguidores, pessoas que estão 

por conta da fé que levam suas oferendas, além dos candomblecistas e umbandista, é 

perceptível que as expressões de fé se dão durante todo o dia e parte da noite, é 

importante ressaltar que a festa começa às 15h, momento em que há maior concentração 

de pessoas. 

 

Imagem 5  
 

Foto: Facebook da Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé (2018) 
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Com a introdução da ABUC na organização do evento houve alterações não só no 

calendário da festa, no qual anteriormente era apenas um dia, hoje comemora-se em três, 

como também dando nova roupagem aos membros dos terreiros. 

 

Imagem 5 

Foto: Facebook da Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé (2018) 

 

Fazendo uma alusão ao autor Stuart Hall (2002), onde ele define a sociedade 

moderna como sociedades de mudanças constantes rápidas e permanentes. 

Atualmente a manifestação se inicia com uma abertura solene oficializando a festa, 

no segundo dia acontece uma atividade acadêmica, com palestras, abrangendo o tema de 

forma clara e ampla, já no terceiro dia, acontece a alvora, e durante a mesma é feito um 

sorteio para escolher quem serão os responsáveis por confeccionar os estandarte 

representando as figuras de Oxum e Iemanjá, que serão utilizados no ano seguinte. 

 

O GRANDE DESAFIO 

Segundo Stuart Hall (2002) uma vez que a identidade muda de acordo com a forma 

como o sujeito é interpelado ou representado a identificação não é automática, mas, pode 

ser ganhada ou perdida. Esse processo é as vezes descrito como constituindo uma 

mudança de identidade para uma política de diferença. 

Nesse sentido, o grande desafio é manter a tradição por ser uma festa grande que 

envolve muitas pessoas, com seus moldes estruturais originais, pois a cada ano que passa 

existem mais indivíduos de outras localidades que ao adentrarem a entidade acabam 
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querendo modificá-la e até mesmo inserir elementos novos, o que de certa forma acaba 

descaracterizando um pouco a festa. 

Tem-se buscado forma de resolver essa problemática através do diálogo amigável, 

para que esses indivíduos compreendam que a festa tem seu próprio molde e o respeito a 

essas características faz-se necessário. 

Uma outra dificuldade a ser ultrapassada é a organizacional, pois na cidade de 

Barreiras existem muitas casas de santos e muitas vezes a organização da ABUC não 

conseguem ter acesso a todas. 

A dificuldade maior é a vulnerabilidade socioeconica, o que acabam impedindo que 

algumas casas não participem do evento. No entanto, têm-se tentado superar essas 

dificuldades a cada ano que passa. 

 

INDUSTRIA CULTURAL 

Indústria cultural é um termo essencialmente crítico, que ganhou visibilidade a 

partir da obra conjunta de Adorno e Horkheimer. Além de ser um modo de produzir cultura 

industrial capitalista. Designa principalmente a situação da arte na sociedade capitalista 

marcado por modo de produção que visavam sobretudo o lucro. 

É importante destacar que é dessa arte popular que a indústria cultural se distingue 

radicalmente enquanto a cultura popular teria um caráter mais espontâneo e nasceria 

internamente, numa dada comunidade, a indústria cultural constitui uma manifestação 

maquinal produzida exteriormente. 

Gabriel Cohn, destaca que a expressão cultura industrial se trata de um conceito 

elaborado como resposta direta ao conceito de cultura de massa. (COHN, 1998, p. 18). 

Com base nesse contexto a prefeitura de Barreiras juntamente com secretaria de 

cultura considerou as festividades importante para a captação de recursos financeiros uma 

vez que o evento atrai multidões. 

Durante o evento é sempre comum famílias se reunirem nos bares próximos ao 

cais, sempre que terminam as festividades mantem-se a tradição de shows com bandas 

locais e bandas mais ligadas a brasilidade, essa é uma tradição que se mantem a 4 anos, o 

que só abrilhanta mais a festa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nestas considerações, observa-se que o festejo de Iemanjá se configura 

enquanto expressão culturais religiosa de matriz afro-brasileiras, representadas em 

espaços devidamente associados a tais práticas ritualísticas e comemorativas, o cais da 

cidade de Barreiras. Além de alcançar maior abrangência e melhor visibilidade, e de 

possibilitar maior interação entre as classes sociais que se envolvem intensamente nas suas 

demonstrações de fé. 

Recorrente ao aumento do público anual em conjunto de empresas públicas e 

privadas, há uma descaracterização do evento enquanto religioso, pelo fato de introduzir 

características do profano. 

Por esse motivo, sofre grandes desafios, no que se relaciona em manter viva as 

raízes tradicionais afro-brasileiras, no real sentindo do enredo religioso. 

Foi concluído também que as mudanças características da indústria cultural, como 

inserção de novos elementos no evento, como shows musicais patrocinado pela prefeitura 

municipal, foi uma forma de atrair maior público, possibilitando maior giro econômico da 

cidade, o que faz com que essa nova roupagem torne o evento mais voltado para o 

entretenimento cultural. 

 

REFERENCIAS 

APARECIDA (Org.). Comunicação e cultural do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
COHN, Gabriel. Indústria cultural como conceito multidimensional. In: BOCCEGA, Maria. 
 

CULTURAIS EM SALVADOR: UM ESTUDO DA FESTA DE YEMANJÁ, NUMA PERSPECTIVA 
Indústria    cultural:    o    empobrecimento    narcísico da   subjetividade. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2005000200016< Acesso em 
Dezembro de 2019. 
 
DIA DE IEMANJÁ EM BARREIRAS BA . https://revistas.ufpr.br/geografar/article/view/35671 

 
Desenvolvimento e cultura Parâmetros para a reflexão dessa complexa relação. Disponível em: 
<http://books.scielo.org/id/7y7r5/pdf/brasileiro-9788578791940-08.pdf> Acesso em Dezembro de 
2019. 
 

Face book da Associação Barreirense de Umbanda e Candomblé (ABUC) . 
 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0100-512X2005000200016
https://revistas.ufpr.br/geografar/article/view/35671
http://books.scielo.org/id/7y7r5/pdf/brasileiro-9788578791940-08.pdf


1163 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

HALL Stuart. A Identidade cultural na Pós-modernidade. 7 Ed. Rio de Janeiro, DP&A Editora. 2002. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1988. 
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<https://www.google.com/search?q=ibge+barreiras+bahia&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR878BR878& 
oq=ibge+barreiras+bahia&aqs=chrome..69i57j0l4.8511j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Acesso 
em dezembro de 2019. 

  

http://www.google.com/search?q=ibge%2Bbarreiras%2Bbahia&amp;rlz=1C1GCEU_pt-BRBR878BR878


1164 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

CC 07 - SOCIABILIDADES URBANAS 
 

Comunicação oral 
  



1165 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

QUEM TEM MEDO DE CIGANOS? SOCIALIDADE DE UM GRUPO CIGANO EM COELHO 
NETO-MA 

 
Arthur Pinto464  

 
Resumo 
Este trabalho trata -se de uma etnografia ainda em desenvolvimento quem como objetivo analisar as noções- 
especificamente a de valentia- produzidas por grupos ciganos na cidade de Coelho Neto-MA. Para tal questão 
pretende usar da teoria da relacionalidade proposta por Wagner (2010) e Strathern (2017) para perceber 
como esses grupos se autoproduzem. 
 
Palavras-chave: Etnografia; Ciganos; Relacionalidade; Valentia. 
 

Introdução 

Esse trabalho se situa na cidade de Coelho Neto-MA465  e discorre sobre um coletivo 

específico de pessoas: ciganos. Os ciganos que vivem nesta cidade diferenciam-se muito da 

imagem folclorizada em boa parte da bibliografia que primeiramente se debruçou sobre 

tais comunidades, Mello Filho (1981), Sant’ana (1983), Angus Fraser (1997), Vilas-Boas 

(1998 e 2004). 

Entretanto, diretamente não é esse o objetivo dessa pesquisa, “desmitificar” e 

mostra casos de “ciganos diferentes”. O que essa pesquisa almeja alcançar é como através 

das relações desses ciganos e da população que os envolve, assim como a relação entre os 

próprios ciganos, produz-se a ideia de “valentia cigana”. 

Os ciganos em Coelho Neto possuem a imagem de pessoas perigosas e valentes. 

Imagem essa que os próprios fazem questão de também reproduzir. Entretanto, essa 

pesquisa não recai sobre a pecha moral de julgar se necessariamente seus atos são certos 

ou errados, mas sim tentar compreender através das suas relações como acontece a 

reprodução e criação da noção de valentia desses mesmos. 

Geralmente crimes que acontecem em Coelho Neto e que não se sabe ao certo de 

quem em a sua autoria, automaticamente se cogitará que tal evento foi articulado ou 

mesmo efetivado por um cigano. Da mesma forma, o que pode ser mais um motivo para se 

recair a possível culpa a um cigano refere-se à brutalidade do mesmo, talvez quanto mais 

brutal, mais a possibilidade de autoria cigana. 

                                                      
464

 Mestrando em Antropologia pela Universidade Federal do Piauí. Contato: arthurcsflaviofl@gmail.com 
465

 Cidade a aproximadamente 400 km da capital São Luís e a 150 km de Teresina-PI. 
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Em Coelho Neto, dificilmente se diferirá um cigano de uma outra pessoa pela sua 

aparência, no caso como acontecem nos casos com os ciganos pensados folcloricamente. 

Os ciganos em Coelho Neto em Coelho Neto geralmente podem ser reconhecidos por duas 

características:1- O trato com animais, geralmente criam porcos, galinhas, gado, andam a 

cavalo e outros animais domesticáveis e 2- por serem pessoas valentes e de pavio curto, 

pessoas que se ofendem rápido e chegar as vias de fato rapidamente. 

Dessa forma esta pesquisa recorrerá, para análise dessa realidade, ao arcabouço 

teórico de algumas antropologias, sendo elas a que discutem acerca dos fenômenos 

relacionados a conflitos e relações de poder, todos no âmbito da cidade. Dessa forma, a 

antropologia da política e urbana são as antropologias que regerão, quanto a localização da 

análise do tema de pesquisa. 

A análise e reconstrução de conflitos passados servirá como material de análise 

para essa pesquisa, visto que são nesses conflitos que também se reverbera a imagem 

produzida pelos ciganos. Dessa forma, entende-se que a valentia é um conceito produzido 

por relações. Ciganos em Coelho Neto são valentes! Mas essa valentia se inventa a partir 

das relações entre ciganos e deles com a população em geral. 

Bem mais que do que acionar como características ou essencializar tal 

comportamento a pesquisa que se apresenta tenta perceber como os ciganos de Coelho 

Neto inventam essa valentia, como que as relações engendradas por esses agentes 

produzem e reverberam a ideia de valentia. 

A valentia aqui não é um conceito dado, em vistas de somente ser encaixado na 

realidade referida, mas antes de tudo uma criação desses grupos que de alguma revelam a 

sua forma de ser e estar no mundo, e o que cria esse conceito no e com os ciganos são as 

suas relações sociais. 

 

“Cigano é tudo desconfiado”: criando relações 

Os ciganos de Coelho Neto estão localizados em bairros diferentes da cidade. 

Alguns moram no Bairro Bom Sucesso e outros moram no Bairro Quiabos, entretanto 

necessariamente todos os ciganos da cidade habitam esses bairros, mas é nesses bairros 

que se concentram a maior número. 

O pesquisador que vos escreve mora também no bairro dos quiabos, mais 

especificamente na mesma rua que os ciganos do “bairro dos quiabos”. É nessa rua que há 
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a maior concentração de casa de ciganos da cidade. Os ciganos do Bom sucesso moram no 

mesmo Bairro, mas nesse bairro eles não se concentram tão próximos como no bairro dos 

quiabos. 

O contato com os ciganos do bairro dos quiabos eu sempre tive, desde criança 

compartilho a mesma rua que eles, sendo assim meu processo de crescimento se deu ao 

lado dos mesmos. Entretanto a curiosidade para entender tal relação só se deu a partir da 

minha volta de São Luís - MA, onde me graduei em Ciências Sociais. Desde então tenho me 

preocupado em entender o processo de criação da imagem cigana em Coelho Neto. 

 Entretanto, para produzir uma etnografia, precisaria de muito mais que somente 

impressões pessoais de minha experiencia sobre tais pessoas. Um outro problema está no 

fato de que os quatro anos de graduação em São Luís trouxeram mudanças tanto pra mim, 

quanto para os ciganos da minha rua. Alguns dos meus colegas ciganos mais próximos 

morreram em acertos de conta, sendo assim mesmo na minha rua, tive de reestabelecer 

relações. 

Antes de passar à minha experiencia de aproximação, queria deixar claro que a 

minha pesquisa tem como foco de analise as relações produzidas por ciganos desses dois 

bairros, mas não especificamente relações produzidas somente no espaço dos bairros mais 

também em toda a cidade. Assim como, tentar perceber como essas reações são 

percebidas também pelas pessoas não-ciganas. 

Dito isso, meu primeiro contato abertamente relacionado a pesquisa foi com a dona 

Raimunda. Cigana, moradora do bairro dos quiabos, no dia 08/08/2018. Neste momento 

estava preocupado em arranjar mais elementos do campo para compor o projeto para 

seleção do mestrado em antropologia da UFPI. 

Dona Raimunda, me conhece desde criança, não seria difícil me aproximar, mas 

uma questão me rodeava sempre: o quão estranho será a receptividade de perguntas 

aparentemente bobas? Por conta disso a timidez me atacava. Então o que me parecia tão 

simples, tomou ares de complexidade tamanhos. 

Resumindo um pouco a minha angústia de timidez a abordar pessoas que estão 

vivendo suas vidas com perguntas aparentemente bobas. Não sei como, não sei através de 

que, mas conseguir bater palmas na casa dele e já fui entrando, para poder ser ouvido. 

Felizmente uma moça deitada no chão me ouve bater palmas e chama a mulher mais velha 
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e essa vem falar comigo e ela se configura como o primeiro contato que eu fiz para essa 

pesquisa. 

Expliquei à ela que eu era pesquisador e que queria pesquisar sobre a história dos 

ciganos de Coelho Neto. Ela não se mostrou muito contente com a minha vontade, mas 

também não se mostrou contra, e começou a conversar comigo sobre as coisas que estava 

perguntando. Queria saber sobre como eles chegaram aqui, quando chegaram, por que 

vieram e a pergunta mais difícil e que me arrependo amargamente de ter feito-a em um 

primeiro contato: o que diferencia os ciganos daquela rua para as outras pessoas? 

Me arrependo de ter feito por que sabe-se na literatura antropológica que esse tipo 

de pergunta não se faz em um primeiro contato, muito menos de forma tão direta, às 

vezes essa pergunta nem é feita ela é o problema central de uma pesquisa toda, e muita 

das vezes é trabalho do antropólogo, pesquisador, fazer esse entendimento da realidade. 

Sobre as respostas se deram dessa forma, “chegamos aqui em 90 então já tem 

trinta anos. Viemos pra cá porque naquela época era aqui que rolava dinheiro, por conta 

da Fábrica, mas nenhum de nós trabalhou na Fábrica. Antes de morar aqui morávamos em 

Aldeias Altas” - município próximo a Caxias. 

Com os ciganos do Bom sucesso foi um pouco diferente! Ali daquele bairro eu não 

conhecia nenhum deles. Dessa forma senti na pele o resultado da imagem produzida sobre 

eles e por eles. A primeira pessoa que conheci e que dela me gerou alguns outros contatos 

foi o Sr. Aguinaldo. 

A princípio minha chegada parecia muito estranha a ele, os olhares de 

estranhamento quanto a minha pessoa enquanto descia de minha moto e ia ao seu 

encontro para uma conversa era nítido. A partir daí, meio gaguejando, tentava falar quem 

eu era, quais meus objetivos e da mesma forma perguntava sobre eles466. 

Pergunto a Dona Maria: Aqui é a casa dos ciganos? a senhora é cigana também? E 

ela me responde: “eu não sou totalmente cigana, mas meu esposo sim.” Desde essa 

resposta Sr. Agnaldo toma a palavra e passa a responder as minhas perguntas e mesmo a 

estabelecer uma conversa. 

                                                      
466

 Quando chego em frente da casa do Sr. Agnaldo sua esposa Maria estava sentada em frente com seu filho. 
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Pergunto a ele sobre sua relação com os vizinhos, se assim como na minha rua, os 

ciganos daquele bairro moravam todos concentrados em uma rua467, pergunto sobre onde 

trabalha e com o que geralmente ele se ocupa468. Em decorrência dessa minha falta de tato 

inicial com perguntas Sr. Agnaldo para e pergunta: “por que você quer tanto saber da 

minha vida? olha rapaz tu toma cuidado! Cigano é tudo desconfiado. Se tu chega 

perguntando tanto pode ser que algo aconteça”. 

Reflexões Teórico-Metodológicas 

A princípio a ideia de minha pesquisa girava em torno de elencar com os próprios 

atores as “fronteiras étnicas”469(BARTH, 2011) que demarcavam a identidade cigana. 

Apesar de ser uma abordagem válida, me parecia não resolver algumas questões que me 

eram feitas no plano acadêmico. Parecia partir do ponto que já existia anteriormente a 

realidade a identidade pronta, tendo agora o trabalho somente de elencar tal adjetivo 

étnico que eclodiria a identidade. 

A virada desse trabalho se deu nessas bases, o que primeiramente era influenciado 

por Barth agora toma as propostas de Strathern e Roy Wagner, e em outra face mostra-se 

nitidamente a influência do trabalho de Ana Claudia Marques (2002). A preocupação 

anteriormente tida, que ainda hoje perdura de não romantizar os ciganos muito menos 

marginalizá-los, com as perspectivas de Roy Wagner (2010 e 2017) e Marilyn Strathern 

(2017) apresentam um caminho onde tal problema seja mais exposto e assim mais possível 

de ser enfrentado. 

Para Marylin Strathern (2017) “O que ocorre, na verdade, é que tais fatos materiais 

são representados nas relações sociais e manipulados por elas” (2017, 192). Com isso 

tentar encaixar a realidade estudada aqui nesta pesquisa como apenas uma demarcação 

de fronteiras entre eu e os outros, além de coisificar a realidade também simplifica a 

multiplicidade e complexidade da realidade. 

                                                      

467
 A resposta desta pergunta é não! O que me surpreende sua fala é justamente esta: Não, aqui a gente não 

mora um em cima do outro. Não precisa disso. Aqui é cada um no seu canto” 
468

 Aqui ele fala que cria gado, e que comercializa a carne desses animais em um açougue em uma avenida da 
cidade. 
469

 “Quando se define um grupo étnico como atributivo e exclusivo, a natureza da continuidade dos traços 
étnicos é clara: ela depende da manutenção de uma fronteira.”(BARTH,2011,p 195) 
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Esse movimento de simplificar a realidade de grupos sociais ou mesmo anteceder 

os conceitos pelas relações é pensar tais grupos como “entidades discretas” 

(STRATHERN,2017, 192) colocando sempre os conceitos como anteriores as relações 

sociais, e o que priorizará neste trabalho será as relações sociais e como elas constituem e 

produzem tais grupos. 

Da mesma forma, para não recair ao erro de reificar conceitos, a ideia de grupo-que 

titula este trabalho- também deve ser posta em questão. Em vez de ter uma 

conceitualização pronta a despeito deste termo, o que essa pesquisa trará como 

contribuição e reflexão é se de fato existe a ideia de grupo cigano. 

Assim como Roy Wagner (2010) pôs em questão a existência de tal conceito entre 

os Daribi, aqui entre os ciganos a mesma pergunta se faz necessária. Colocar em suspensão 

a noção de grupo cigano é esta de acordo com a proposta de Wagner (2010) que se 

preocupa mais em sacrificar conceitos consagrados da antropologia do que a realidade 

estudada.470 

A partir da perspectiva da relacionalidade a questão que fica é: como esses 

coletivos produzem a sua ideia de “valentia” e de socialidade? Outra pergunta seria: que 

relações especificas produzem essas ideias? E ao que parece as rivalidades entre ciganos é 

de alguma forma o índice para esta caminhada teórica. 

Os conflitos entre ciganos apresentam umas certas regularidades assim como 

também parecem revelar muito da criação do “ser cigano” em Coelho Neto. E muito mais 

do que só os conflitos em si, a efetivação dos atos, os intervalos entre eles estão servindo 

também como elemento de análise. 

Sobre esses intervalos Marques (2002) apresenta que é ai que “os atores e a plateia, 

encontrando-se nos bastidores, acabam por decidir, mesmo não intencionalmente, os 

rumos do espetáculo a ser visto por todos”(MARQUES, 2002, 54). Por isso será relevante as 

entrevistas com tais pessoas nesse intervalo, não necessariamente este pesquisador 

precisará vivenciar tais conflitos em tempo real, pois as falas, sentimentos e 

                                                      
470

 Assim, os antropólogos sociais tendiam a tornar seus grupos sólidos e substanciais sacrificando a realidade 
e a substancialidade de tudo o mais. 
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posicionamentos quanto aos conflitos e brigas que aconteceram revelarão o que mais 

interessa a essa pesquisa! como produzem os ciganos a noção de valentia ? 
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DIVERSIDADE E SOCIABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO NO CAMPUS REITOR EDGARD 

SANTOS DA UFOB, EM BARREIRAS, BA 

 
Aline Conceição de Almeida 

 Wanderson Daniel dos Passos Neuls 
Mílica dos Santos Novais 471 

 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa sobre as formas de sociabilidade empreendidas pelos 
diferentes grupos que interagem com os espaços do campus Reitor Edgard Santos da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (UFOB) em Barreiras, BA. A metodologia utilizada foi uma pesquisa etnográfica, através da 
observação participante sobre os espaços da Universidade em diferentes dias e horários e da realização de 
entrevistas com membros de diferentes segmentos da comunidade acadêmica e externa. 
 
Palavras-chave: UFOB; Universidade; Campus; Socialização; Interação. 

 

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), localizada na cidade de Barreiras, 

sendo esta uma instituição de nível superior pública, é resultado da repartição do campus 

de Barreiras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em outubro de 2006 aconteceu 

oficialmente a implantação e inauguração do Campus Professor Edgard Santos(CRES), 

Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (ICADS), com objetivo do 

desenvolvimento de pesquisas, atividades de ensino e extensão voltados para o Oeste da 

Bahia. 

A implantação do ICADS acontece em 21 de novembro de 2005, ano anterior a 

inauguração como unidade da UFBA, neste ano é aprovada a Resolução nº 04/05, que cria 

o Campus Professor Edgard Santos em Barreiras, regulamentado pelo Decreto nº 5.773 de 

9/5/2006 do Ministério da Educação e Cultura – MEC e publicado no Diário Oficial da União 

– DOU nº 165, seção 1 em 27/8/2007. 

O ICADS é instalado em prédio que foi doado pela Prefeitura Municipal de Barreiras, 

que funcionou durante muitos anos no Colégio Padre Vieira, devido á está importância 

histórica, o colégio se torna patrimônio para a cidade de Barreiras, um marco para a cidade 

que abrigou no prédio o Campus da UFBA. Por esta importância, a Universidade manteve o 

Memorial do Colégio Pe. Vieira Hoje atual reitoria e centro administrativo da UFOB. 

                                                      

471 Graduandos do quarto semestre em Bacharelado interdisciplinar em Humanidades, pela Universidade 
Federal do Oeste da Bahia 
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Depois  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O ICADS se inicia ofertando seis cursos: Administração, Ciências Biológicas, 

Engenharia Sanitária e Ambiental, Geografia, Geologia e Química, com ofertadas 40 vagas 

anuais cada e em 2007, o curso de Física a integrar a grade, em 2008, são aprovadas as 

criações dos cursos de Engenharia Civil, Matemática e o Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências e Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Reprodução/Fala Barreiras 

 

No ano de 2007 é criada uma proposta para o desmembramento do Campus, que 

foi aprovado por unanimidade pela Congregação do Instituto e por aclamação pelos 

Conselho Superiores da UFBA. O projeto tinha propósito de contribuir aos moradores da 

região oeste da Bahia o ingresso em uma universidade pública, como também o 

desenvolvimento econômico da região. 

No dia 5 de junho de 2013, foi sancionado o projeto de lei que criou a UFOB com a 

Lei nº 12.825, pela então presidente Dilma Rousseff, assim a universidade terá sede em 



1176 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Barreiras, com campi nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Barra, Santa Maria da Vitória e 

Luís Eduardo Magalhães. Desde então, a UFOB tem a finalidade de promover o 

desenvolvimento da sociedade, a produção e difusão do conhecimento, pelo intermédio de 

ações que efetivem a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Nos dias atuais a UFOB possuir 24 cursos de graduação que são: Agronomia; 

Medicina Veterinária; Direito, Engenharia de Produção, de Biotecnologia, Mecânica, 

Elétrica, Civil, Sanitária e Ambientas; Artes Visuais; Publicidade e Propaganda; 

Administração, Geografia; História; Física; Geologia; Matemática; Química; Ciências 

Biológicas; Farmácia; Medicina; Nutrição e Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia e Humanidades, sendo que 16 deles são oferecidos no Campus reitor Edgart 

Santos. 

foi realizada oficialização da instalação da UFOB no dia 18 de julho 2013, em uma 

reunião da congregação para recepcionar a professora Iracema Veloso empossada como 

reitora pro tempore da nova universidade a ser criada, e como vice-reitor, o diretor do 

antigo ICADS, Prof. Dr. Jacques Antônio de Miranda, que atualmente se tornou reitor 

eleito. 

Assim, a UFOB se torna uma instituição de muita importância para Barreiras, 

atraindo diversas pessoas e um número grande de estudantes. Por isso essa instituição se 

torna uma mancha para a cidade, conceito criado por Magnani, na qual ele diz: 

 

Emprego o termo mancha para designar uma área contígua do espaço urbano 
dotada de equipamentos que marcam seus limites e viabilizam – cada qual com 
sua especificidade, competindo ou complementando – uma atividade ou prática 
predominante. (MAGNANI, p, 10). 
 

Pois assim, a universidade em seu interior possui diferentes grupos, pessoas e 

espaços na qual se complementam ou competem entre uma com a outra, para que 

consigam o mesmo efeito. 

 

Perfil dos estudantes 

A UFOB é composta por uma comunidade heterogênea, e de acordo com os dados 

da V pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes e graduação que foi 

realizada pela Andifes no ano de 2018, foi analisado nesta pesquisa: a idade, cor/raça, 
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campus, renda familiar, origem, ingresso, gênero e o ensino médio dos estudantes 

universitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir destes dados podemos analisar que a grande maioria dos estudantes 

universitários da UFOB são de baixa renda, pois 88,53% possuem no máximo até 1,5 salário 

mínimo por renda familiar em consonância a maior parte são oriundos de escola pública, 

entretanto, exatamente 77,85%. Outrossim, 73,79% dos discentes se consideram negros ou 

pardos. 

 

Grupos e diversidade na UFOB 

Segundo Vygotsky, a interação entre os indivíduos é essencial para o 

desenvolvimento da aprendizagem. A aquisição do conhecimento se processa através da 

relação social, na qual o indivíduo participa e interage com os outros. Outrossim, a 
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possibilidade fundante para o reconhecimento dos diversos grupos culturais, existentes na 

universidade, como um dos elementos constitutivos da dinâmica social é a percepção da 

multiplicidade de culturas que, estando em constante processo relacional ou instalando-se 

mais fortemente numa cultura específica, tem, na sua dimensão cultural, o eixo 

desencadeador de confrontos e interações que se refletem no respectivo processo 

educacional. A identidade, étnico-cultural não é uma realidade muda, ela é fonte de 

sentido e de construção do real, mesmo se marginalizada. 

A consciência de que a sociedade está cruzada por oposições de classe, étnicas, de 

gênero e outras, com interesses muitas vezes contrapostos, indica a necessidade de se 

desenvolverem pesquisas que mostrem como a universidade atua na realidade diante do 

desafio da diversidade de culturas, presentes no meio acadêmico. A existência de grupos 

como; LGBT, movimento negro, coletivo feminista, grupos religiosos, entre outros, torna-se 

perceptível que há uma necessidade de haver respeito, dialogo, encorajamento mútuo, por 

esses grupos, numa perspectiva categórica de análise, que não se opõe e nem substitui as 

categorias de classe, de gênero e outras. Haja vista, ajuda sim, a ampliar a ótica de análise, 

com potencialidade para detectar aspectos da trama das ações e das relações humanas a 

partir de vivências e simbologias entre os universitários. Ademais, nesta perspectiva, a 

preocupação com uma maior integração sociocultural dos grupos minoritários, é um fator 

decisivo em termos de planejamento de políticas públicas que prezem a qualidade de vida 

e a igualdade entre as pessoas. 

As entrevistas que foram realizadas com os diversos grupos existentes na 

Universidade Federal do Oeste da Bahia no campus Reitor Edgard Santos possibilitou uma 

compreensão da dimensão do que são estes grupos, como também quais são seus 

objetivos dentro e fora da universidade, que nos possibilitou um novo olhar para esses 

movimentos e sua importância para a universidade, como é citado no texto de Marluci 

Menezes “importante compreender os “fenômenos sociais” – tais como os de localidade 

ou de organização (pag.157)”. 

É perceptível a forma com que cada grupo se relacionar com os espaços e suas 

vivencias de inclusão no grupo, estes grupos possuem um sentimento de pertencimento 

com alguns espaços da UFOB, criando um sentimento de habitat ou “segunda casa” como é 

mencionando Menezes “Mas o lugar também é aqui entendido como um “mundo 

habitado”, um espaço-habitat que é “produzido e organizado pela sociedade, por um grupo 
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social, sobre o qual cada sociedade, cada grupo, desenvolve e articula as suas relações” 

(pag.157)”. 

As entrevistas permitiram também observar que todos os grupos entrevistados, são 

sofrem descriminações, preconceitos por parte de universitários da própria instituição, 

como também de outras, até mesmo dentro da UFOB, que podemos até relacionar com o 

texto embates cotidianos de uma comunidade de afetos: entre o nós e o eles de Mauro 

Guilherme Pinheiro Koury, que relata a relação conturbada entre os moradores da vila sem 

nome com os residentes temporários da rua X, fazendo relação com os grupos existentes 

na universidade com os próprios universitários que julgam os integrantes dos movimentos. 

É nítido que muitos dos estudantes usam de falácias para tecer comentários 

diversas vezes mentirosos ou depreciativos com os integrantes dos movimentos ou até do 

lugar onde estão como é o caso das pessoas que frequentam o pé de jatobá é falado por 

muitos, “quem está ali é maconheiro”, até mesmo quando há o ingresso de novos 

acadêmicos é chamada a atenção “não fique ali”, ou mesmo nos saraus que eram 

realizados no pé de jatobá muitos estudantes deixam de participar por medo de repressão 

ou chacotas pelos universitários que não participam no texto de Koury é citado que “a 

contação ou fofoca depende crucialmente, para a sua eficácia, da cooperação e da 

participação ativa dos indivíduos envolvidos na conversação como plateia ou público”. 

Essas comunidades na UFOB criam um laço de proximidade como também 

diversidade, amizade, afeto, confiança, carinho entre os pertencentes do grupo mesmo 

com repressões estes não revidam e agem de maneira contraria acolhendo novos 

integrantes aceitando sua cultura, o escritor Magnani debate esta relação “a experiência da 

diversidade, possibilitando a presença do forasteiro, o encontro entre desconhecidos, à 

troca entre diferentes, o reconhecimento dos semelhantes, a multiplicidade de usos e 

olhares – tudo num espaço público e regulado por normas também públicas” 

 

UFOB - Um vetor de desenvolvimento 

A instalação de uma universidade em uma cidade é um fator de desenvolvimento 

local e regional, tanto na questão social como na economia. E a UFOB por ser uma 

universidade nova, traz um novo impacto econômico para Barreiras. 
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Na lógica de mercado apresentada pela figura, a instalação de uma nova atividade 

econômica, aqui sendo uma universidade, serve de chamariz para que haja maior 

desenvolvimento econômico para a cidade, pois com a vinda de mais estudantes e 

servidores para a cidade, cria a necessidade de expansão e criação de novos setores. Como 

hospedagem, espaço para lazer esportes, lanchonetes, restaurantes, consultorios, hospitais 

e etc. 

Dessa forma há também uma supervalorização dos terrenos ao redor do campus 

universitario. Exatamente como ocorre na UFOB, o CRES construído na estrada para a 

prainha, ao lado do Bairro Morada Nobre. O que torna a universidade distante do centro 

da cidade de Barreiras, sem locais próximos de estabelecimentos de comércios, 

conveniências, consultórios, lanchonetes e com apenas uma linha de ônibus, e com menos 

de 6 anos desde a sua inaugarução Já está sendo construído um bairro planejado de nome 

parque das águas ao lado a universidade que antes era uma área de mata. 
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Fonte: http://www.bairroparquedasaguas.com.br/ 

 

Com esta construção deste bairro planejado poderá beneficiar a comunidade 

ufobiana em vários quesitos, além de casas próximas a universidade para novos estudantes 

vindos de outras cidades, como também para professores e funcionários que almejam o 

tempo maior com suas famílias, com a diminuição do trajeto para casa, maior 

disponibilidade de locais de lazer, lanchonetes, maior segurança e também maior transito 

de pessoas tornando possível um melhor tráfico do ônibus coletivo para universidade. Em 

contrapartida o bairro ganha maior visibilidade sendo que se localiza ao lado de uma 

universidade federal de prestígio que está sendo utilizada nas propagadas para os olhares 

da população e visitantes para este novo espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncio do bairro planejado utilizando da UFOB como marketing 
 
 
 
 

http://www.bairroparquedasaguas.com.br/
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Haja vista, a importância econômica e social da Universidade para Barreiras, 

realizamos entrevistas com cerca de 50 pessoas no centro de Barreiras, no qual fizemos o 

levantamento de quantas dessas pessoas conheciam e se sabiam o que é a UFOB. Desse 

total 20% disseram que não conheciam e nem sabiam o que era a UFOB. Já 10% declarou 

que a UFOB seria uma instituição particular paga. Somente 70% respoderam que sabiam o 

que era a universidade federal pública. 

 

UFOB - Um espaço público de socialização 

A UFOB, se faz e se consolida pela articulação com a sociedade e com os diversos 

segmentos que compõem a organização da Instituição de Ensino Superior para produzir, 

organizar e articular o espaço de sua atuação, o que resulta em um processo de 

territorialização, seja pela fixação de unidades universitárias (os campi, com sua estrutura 

física, servidores, estudantes, grupos de pesquisa, serviços à população, etc.) seja pelos 

elementos simbólicos e identitários, que são criados pela presença marcante de uma 

instituição de excelência naquele espaço. Ademais, materializada nas atividades 

acadêmicas e nas relações construídas com a sociedade por meio de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Entretanto, UFOB abriga sociabilidades entendidas, enquanto um fenómeno social 

formado por interações entre sujeitos e a estruturas decorrentes que se estabelecem, 

sempre impulsionada ou estimuladas para que certos interesses sejam atingidos, afinal, é 

um espaço onde há grande circulação de jovens universitários buscando atingir seus 

objetivos. Sem perder a lógica que assegure a sua existência, a Universidade, instituição 
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multifuncional, se insere no contexto onde se estabelece e evolui em sua missão 

incorporando o traço cultural, econômico, político e histórico do seu contorno social; 

condição capaz de refletir o mundo de um ponto de vista coletivo inserido dentro do 

espaço visando sua importância como meio de interação social. Haja vista, a partir de 

Arendt (1987) e Habermas (1996; 1998), sugere-se que um espaço somente se constitui em 

um espaço público quando nele se conjugam certas configurações espaciais e um conjunto 

de ações,(pag.116). Contudo, a importância do lugar como parte do espaço, configura 

propriedades concretas, gerando e produzindo relações sociais, a partir das representações 

simbólicas, as ações atribuem sentidos de lugar e pertencimento a certos espaços, e, de 

outro modo, essas espacialidades incidem igualmente na construção de sentidos para as 

ações, os espaços podem se constituir como espaços públicos: locais onde as diferenças se 

publicitam e se confrontam politicamente. Embora o espaço público se constitua, na 

maioria das vezes, no espaço urbano, devemos entendê-lo como algo que ultrapassa a rua; 

como uma dimensão sócio espacial da vida urbana, caracterizada fundamentalmente pelas 

ações que atribuem sentidos a certos espaços da cidade e são por eles influenciadas. 

Direitos de pertencer à cidade, de estabelecer itinerários próprios, de fazer do 

espaço público contemporâneo, enfim, um legítimo espaço político da diferença. Ao 

contrário de significar uma espécie de “privatização” do espaço público – pelo aparente 

excesso de segmentação espacializada de modos de conduta pública, a construção social 

dos lugares politiza o espaço urbano (qualificando-o como espaço público), na medida em 

que cada lugar, para se legitimar perante o outro e a partir do qual se diferencia, precisa 

igualmente ser reconhecido publicamente em sua própria singularidade. Talvez por isso se 

possa dizer que a lição de Arendt continua válida e atual: o homem público, mesmo 

entrincheirado em seus lugares, “se dá a conhecer”. É na vida pública que as pessoas 

reafirmam suas diferenças e legitimam suas visões de mundo: o espaço público não se 

ergue na harmonia das falas, mas na comunicabilidade política do “desentendimento”. 

(pag.131) 

O poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam, quando as 

palavras não são vazias e os atos não são brutais, quando as palavras não são empregadas 

para velar intenções mas para revelar realidades [...] o poder passa a existir entre os 

homens quando agem juntos, e desaparece no instante em que eles se dispersam. (Arendt, 

1987, p. 212). 



1184 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

A vista disso pode comentar que a UFOB, mais particularmente o campus reitor 

Edgard Santos, não é apenas prédios, não apenas um espaço de aprendizado, mas sim 

constituída por indivíduos que formam relações de amizade ou proximidade de algo ou 

alguém em comum com o outro, desta forma vão se agrupando indivíduos com mesmo 

interesse ou aproximação. Marluci Menezes dialoga este examinar “O espaço é produto e 

produtor das relações sociais, ao que se pode inferir que as práticas sociais de uso, 

apropriação e percepção enunciam representações do mesmo” (Pellegrino, 1981, 1986 

p.158). Dessa maneira ocorrem relações dialéticas organizações espaciais e sociais para a 

construção lugar. 

 

“Todavia, local e significado não são elementos estanques no tempo e no Espaço. 
O espaço - aqui entendido como o mundo habitado - é um espaço de produção, 
reprodução e desenvolvimento das sociedades, apresentando-se como um 
espaço em contínua transformação, quer do ponto de vista dos processos 
socioculturais, quer da reflexão que sobre ele se faz. Se é que caracterizamos 
alguns elementos representativos de especificidades locais, é também saliente 
considerar que a racionalidade destes espaços-locais se articula com uma 
racionalidade externa e global. (MENEZES p.163). 

 

Nessa visão de Menezes podemos relacionar a Universidade como um espaço 

entendido como habitat, como é relatado por alguns universitários da UFOB por passar 

grande parte do seu dia na universidade há uma relação de segunda casa além do 

sentimento de pertencimento ao local ou ao(s) grupos que este faz parte, a UFOB como 

local que está sempre em transformação, espaço de produção como também de 

reprodução de conhecimento e pesquisas para o desenvolvimento da sociedade, que é 

perceptível a incorporação de elementos que representar as especificidades locais do oeste 

da Bahia, a racionalidade deste espaço articula uma racionalidade externa e global. 

O Campus Reitor Edgart Santos, além de ser um local para a realização de estudos, 

pesquisa e extensão, também é um local de interação social. E dentro da Campus a dois 

espaços principais em que a socialização dos acadêmicos acontece, um conhecido 

popularmente como "pé de Jatobá", e o outro o Centro de convivência Ana Angélica. 

O "pé de Jatobá", nada mais é que uma árvore comum no Brasil, e que debaixo 

dela, durante todo o dia, serve de um local de encontro, para conversas entre amigos, 

fumar e relaxar um pouco entre o intervalo de aulas e das obrigações que a universidade 

exige. E devido a isso, o pé de Jatobá se tornou também um ambiente em que muitos se 
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sentem à vontade, ao ponto de terem sentimentos pertencimento a esse local. Esse espaço 

se tornou um local para festas, na qual ocorre o "Sarau da Lua cheia" um projeto de 

extensão realizado na universidade, no dia da primeira lua cheia de todo mês, com o 

intuito de interação e de apresentações de músicas, poesias, cordéis, teatro, danças, 

juntamente a utilização de adereços, vestimentas diversificadas, assim como beber, fumar 

e essencialmente se divertir. Mas o projeto de extensão do Sarau acabou, fazendo que este 

evento ocorra somente uma ou duas vezes no ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pé de Jatobá no Sarau da Lua 
cheia.https://www.flickr.com/photos/ufoboficial/34877911870/in/photostrea 

 

Apesar disso tudo o Pé de Jatobá e o Sarau, não é bem visto e aceito por todos. Há 

quem diga que deve se manter afastado daquele local, até alguns veteranos fazem fofoca 

aos novatos e se manterem longe e não frequentar aquele tipo de ambiente. Mas a 

realidade é apenas um ambiente de socialização entre os universitários. 

Outro ambiente de socialização na UFOB é o centro de convivência Ana Angélica. O 

centro foi construído recentemente, e o único local de socialização no Campus era o pé de 

Jatobá, por isso até pouco tempo atrás era um ambiente vazio no qual poucos estudantes 

frequentavam, mas que a partir do momento em que se instalou a lanchonete no centro 

começou a receber novos estudantes, e ainda mais depois da administração da 

universidade colocar bancos, jogos de ping-pong e futebol de mesa. O que trouxe novos 

olhares a esse ambiente. Fazendo até que mais eventos da universidade aconteça nesse 

espaço. 
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Foto: Centro de convivência Ana Angélica. 

 

Portanto, a UFOB e seus espaços, serve de ambiente para a sociabilização dos 

diferentes grupos e pessoas que a transitam todos os dias. Outrossim, em razão do Campus 

ainda ser novo, e ter sua instalação afastada do centro de Barreiras, faz com que o convívio 

seja majoritariamente de estudantes e servidores. Mas com a implementação de novos 

bairros e a crescente urbanização ao redor da universidade, bem provável que as 

interações sociais e a sua socialização se transforme e seja bem diferente do que acontece 

atualmente em um curto espaço de tempo. 

Como acontece na praça universitária na cidade de Goiânia-GO, na qual, a interação 

não somente acontece com estudantes, mas também com pessoas diversas que 

frequentam o espaço, onde ocorre uma maior sociabilização pelo maior tráfego: 

Ora indo “simplesmente para se divertirem”, ora para comercializar drogas – 
para, algum tempo depois, deixarem de frequentá-la para estabelecerem 
territorialidades em outros espaços urbanos da cidade. E, quem sabe, 
futuramente voltar a ocupar a Praça de maneiras ainda distintas e inovadoras, 
impulsionadas por agenciamentos outros. (FRANÇA, p. 19, 2014) 

 

E dessa mesma forma, as transformações dos espaços da UFOB, devem sofrer 

grandes alterações em um breve futuro. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é analisar a maneira como os vendedores ambulantes da cidade de Barreiras se 
relacionam com os espaços públicos do município. A cidade de Barreiras é centro de referência para as 
cidades do entorno devido ao desempenho nos setores de comércio. Barreiras têm espaços de muita 
diversificação e os vendedores ambulantes estão presentes em distintos cenários, relacionando-se 
diariamente com diferentes grupos, que muitas vezes os invisibilizam.   
 
Palavras-chave: Vendedor Ambulante; Relações; Invisibilidades; Espaços Públicos; Barreiras. 

 

INTRODUÇÃO 

“Olha a água. Geladinho e picolé, só não refresca quem não quer. Água de coco por 

um real. Tenho bala, pipoca, salgadinho e o que você quiser”. Ao caminhar na rua, praça e 

nos espaços mais movimentados da cidade, é rotineiro ouvir alguns desses bordões. Eles 

são, em sua grande maioria, proferidos pelos vendedores ambulantes, que com seus 

carrinhos, isopor e mesas encantam o dia das pessoas que passam por eles, vendendo com 

a maior educação produtos importantes para necessidades diárias e uma melhor passagem 

de tempo.  

Em Barreiras não é diferente, as praças, o cais e os espaços com atrativos culturais 

contam com a presença dos vendedores ambulantes. A referida cidade possui espaços de 

muita diversificação e em todos eles estes trabalhadores estão presentes, se relacionando 

com diferentes grupos, criando novos vínculos, passando por situações adversas e 

socializando de maneiras distintas nos diferentes espaços. Essas pessoas conhecem as 

importantes movimentações da cidade, os picos de engarrafamentos e as mudanças 

climáticas, utilizando todo esse conhecimento para traçar estratégias para as suas vendas, 

bem como os produtos que devem ser expostos em determinado lugar de acordo com a 

necessidade.  

Há quem diga que a realização desse trabalho é uma tarefa simples, mas em 

diálogos traçados com estes vendedores é possível desvelar as inúmeras dificuldades e 
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invisibilidades sofridas por estes. Os problemas já se mostram presentes no início da 

jornada, com a dificuldade de locomoção dos carrinhos e isopores, com o calor, a chuva, os 

entraves de sociabilidade, dentre outros. No entanto, mesmo com tudo isso, essas pessoas 

se sentem agraciadas pela oportunidade de realizar um trabalho que seja seu, que não 

exija formalidades nas vestimentas nem horário estabelecido por outro. Nesse sentido, é 

como se realizassem o sonho de qualquer brasileiro: ser patrão de si mesmo, livres e sem 

precisar de um investimento alto. 

Diante do exposto, vale ressaltar que esta pesquisa visa desvelar e compreender as 

sensibilidades que são postas nos espaços de produção de trabalho e afeto dos vendedores 

ambulantes; as separações dos espaços de trabalho e lazer; e os significados que são 

atribuídos aos grupos com os quais interagem, chegando assim, a compreensão dos valores 

sociais e simbólicos que permeiam essas relações. Para tanto, nos valemos de uma 

pesquisa de cunho etnográfico, no qual foram observados de forma minuciosa os espaços 

de atividades dos vendedores ambulantes da Cidade de Barreiras, sobretudo os localizados 

na Praça Castro Alves (Praça das Corujas). Além disso, utilizamos referenciais teóricos e 

bibliográficos, utilizando artigos acadêmicos e livros para consubstanciar a base da 

presente pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao caminhar e observar os diferentes espaços que compõem a cidade de Barreiras é 

possível vislumbrar a presença de diferentes grupos que o integram e desfrutam destes de 

maneiras distintas. Esses contrastes se dão porque o Município, que segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é composto de 155.439 pessoas, sendo que 

todos estes apresentam maneiras de viver, classe social e hábitos distintos, o que evidencia 

uma grande heterogeneidade neste espaço. Artistas de rua de diferentes locais do mundo, 

pessoas em situação de rua, catadores de lixo, prostitutas, feirantes, comerciantes, 

empresários, estudantes e vendedores ambulantes são alguns exemplos destes grupos que 

marcam e abrilhantam os ambientes desta cidade.  

A referida cidade, localizada no extremo Oeste da Bahia, é centro de referência para 

as cidades do entorno e, devido ao desempenho nos setores de comércio, ocupa posição 

de destaque entre os maiores centros econômicos e populacionais do Estado da Bahia. 

Pensando nisso, este artigo objetiva analisar a maneira como os vendedores ambulantes se 
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relacionam com os espaços públicos do município, sobretudo no que se refere ao seu 

trabalho diário, a relação que possui com as pessoas do seu entorno, percepções sobre 

estes ambientes onde há estratégias de usos. Pensando em analisar cada ambulante com 

um olhar mais atento e detalhista, esta pesquisa foi desenvolvida com os trabalhadores 

que circulam e exercem as suas atividades na Praça Castro Alves (Praça das Corujas), 

localizada no coração de Barreiras. Vale ressaltar que as pessoas entrevistadas na Praça das 

Corujas foram observadas de acordo com o desenvolvimento do seu trabalho. No entanto, 

por desenvolverem atividades rotativas e frequentarem as diferentes localidades e festas, 

são questionados também sobre a sua relação com os outros ambientes públicos da 

cidade.  

 

Fotografia 1 – Parte frontal da Praça Castro Alves (Praça das Corujas), Barreiras 
 

 

Fonte: Autora Ana Kataryna (2019) 

 

Dito isto, é preciso apresentar-lhes algumas características principais do grupo 

estudado. Os vendedores ambulantes que desfrutam daquele espaço em busca de 

sustento e meios para realizar suas necessidades básicas são, em sua totalidade, 

hipossuficientes. Os grupos de idades variam entre 40 a 69 anos, o que pode se justificar 

com um fator propulsor destas pessoas estarem ali. Visto que, no Brasil, é possível 

visualizar que a maioria das pessoas com faixa etária que compõem o início da pirâmide de 

produção possuem mais dificuldades de encontrar oportunidades no mercado formal.  No 

que se refere ao gênero, foi possível visualizar que 60% deste grupo são compostos por 

mulheres. Estas, consideradas mantenedoras do lar, vendem, em sua grande maioria, 
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lanches mais caseiros, que remetem a uma sensação de acolhimento materno, tais como: 

churros, pastéis, coxinhas, bolo, sucos e água de coco. Mas não é só isso, outras, no 

entanto, optam por vender produtos mais simples, que se encontram no mercado, e não 

necessitam de uma mão de obra e disposição de tempo, como: água, doces e salgadinhos 

industrializados. Essa questão reforça, portanto, uma importante liberdade feminina, que 

hoje possui autonomia para desenvolver às suas atividades para além das domésticas e 

que, sobretudo, se esforçam diariamente para serem mantenedoras do lar, e não mais 

dependente. Um exemplo disso foi à entrevistada VA (1), que demonstrou possuir uma 

rotina exaustiva de trabalho e de produção, mas que a realizava alegre, pois com todo o 

esforço foi possível subsidiar os custos de seus filhos com educação e manutenção escolar, 

em Universidades privadas.  

Os homens, por sua vez, trabalham com produtos mais básicos e estratégicos de 

acordo com o clima da cidade. São produtos industrializados e vendidos em grande 

quantidade no mercado. Essa estratégia mostrou-se importante, porque a Praça das 

Corujas, além de ser um espaço de interação e lazer, é também de grande circulação, pois 

é um dos principais pontos de parada de coletivos urbano e rural do município. Além disso, 

é importante evidenciar que existe uma diversidade de origens entre estas pessoas, tendo 

vendedores ambulantes de Feira de Santana, Rio Grande de Sul e de localidades mais 

próximas ainda do Oeste da Bahia, e outros, são naturais de Barreiras, viventes de 

diferentes bairros.  

O dia a dia dessas pessoas é muito corrido e exaustivo. Isso porque elas não 

residem próximas ao local de trabalho o que caracteriza a segregação existente em 

diversos lugares do Brasil. Visto que as localidades onde habitam as pessoas com as 

condições já elencadas são as zonas periféricas, muito distantes das zonas centrais, como é 

o caso da localização da referida praça. Um ponto a se observar são as dificuldades 

enfrentadas, porque diariamente elas precisam transportar os seus carrinhos, os quais 

servem de expositor e armazém de suas vendas.  

 

 

 

Fotografia 2 – Carro de vendedor ambulante localizado na Praça 
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Fonte: Autora Ana Kataryna (2019)  

 

É importante também evidenciar as condições climáticas da região, que é de tempo 

quente e seco na maioria dos meses, chegando a bater a máxima de 41º, dificultando assim 

às condições necessárias para o exercício regular das atividades. Além disso, as eventuais 

chuvas da cidade muitas vezes inviabilizam que essas pessoas cheguem ao local de 

trabalho. Desse modo, infere-se que o percurso é árduo e possui muitos entraves, como: 

ruas esburacadas, lamacentas e à noite mal iluminadas. Não é a toa que a maioria dos 

vendedores ambulantes destacam o trabalho como bastante cansativo. Figueiredo (2016) 

em seu trabalho cita a entrevista Sandra, que diz que: “o Sol – mais forte a depender do 

lado da rua em que se trabalha e variável de acordo com a mudança das estações – 

também pode dificultar o trabalho, provocar cansaço físico, calor e sede, além de estragar 

certos tipos de mercadoria”.  Sobre o local de trabalho, vale informar que é uma vitrine 

visível e de fácil circulação. No entanto, não possui cobertura para que eles possam se 

abrigar em dias chuvosos, existe uma grande disputa por espaço entre eles e os pedestres. 

Se alguém se propuser a observar estes vendedores conseguirão averiguar que 

sempre estarão dispostos da mesma maneira. Diante disso, há de se pensar que essa 

disposição é planejada e que para esse grupo existe algum tipo de acordo e organização. 

No entanto, de acordo com os entrevistados a realidade é outra. Essa disposição se deu de 

forma espontânea e cada um foi se apropriando do seu pedaço. De acordo com VA (2): 
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“Todo mundo sabe que esse lugar aqui é o lugar da minha barraca, se eu demorar ninguém 

vai ali, porque sabem que é o meu lugar. Mas se eu ficar uns dias sem vim, com certeza eu 

vou encontrar outra pessoa aqui.”. Esse seria de acordo com Magnani (1993) o “pedaço” 

dele, pois configura um território claramente demarcado. Assim como existem os pedaços 

de cada um também existem os pórticos, esses pórticos podem ser os trailers fixos e as 

grandes sorveterias, localizadas nos entorno da praça, que trabalham com os mesmo 

produtos de maneira regular. Segundo Magnani (1993) os pórticos podem ser definidos 

como:  

“Trata-se de espaços, marcos e vazios na paisagem urbana que configuram 
passagens. Lugares que já não pertencem ao pedaço ou mancha de lá, mas ainda 
não se situam nos de cá; escapam aos sistemas de classificação de um e outra e 
como tal apresentam a "maldição dos vazios fronteiriços"7. Terra de ninguém, 
lugar do perigo, preferido por figuras liminares e para a realização de rituais 
mágicos, muitas vezes lugares sombrios que é preciso cruzar rapidamente, sem 
olhar para os lados...” 

 

Essa ameaça existente no que se refere aos pórticos presente nos arredores da 

Praça das Corujas se da porque uma intervenção destes afetaria a sua rotina diária de 

trabalhar ali naquele espaço. Isso fica claro na fala do VA (2) que relatou: “A gente aqui é 

de maneira ilegal, a gente sabe que tá errado, no dia que a sorveteria X quiser tirar a gente 

daqui, eles vão tirar”. *SIC+.  Todavia, quando estes se inserem em espaços populares e 

festivos, os pórticos se transformam, porque a atividade deles deixa de ser fixa e se torna 

exclusivamente móvel. Nesse caso os pórticos podem ser uma esquina vazia que lhes 

passam insegurança, por medo de assalto, ou até mesmo as pessoas que os tratam com 

arrogância, indiferença e que por muitas vezes os olham com olhares maldosos e 

preconceituosos.   

Ademais, é importante frisar que mesmo diante das dificuldades enfrentadas no 

decurso de ser um vendedor ambulante, vários benefícios foram relatados, como: 

conseguir trabalhar sem experiência, fazer o seu próprio horário, possuir liberdade de 

vestimentas, dentre outros. Esta situação pode ser compreendida na fala de VA (3): “Aqui a 

gente mesmo que faz o nosso trabalho, não tenho ninguém mandando em mim, não tem 

estresse”. Esta situação também foi observada por Garcia et al. (2010), Pinheiro Machado 

(2008) e Salvitti et al. (1999) apud Figueiredo (2016), que abordou:  
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“Algumas pessoas destacam a preferência pela liberdade da rua, com seus 
múltiplos personagens e acontecimentos, em detrimento a um local fechado e de 
rotina repetitiva. A autonomia é fundamental para a compreensão das vantagens 
do comércio ambulante: o trabalho e da rotina.” 

  
Uma vantagem associada ao trabalho autônomo é a possibilidade de ganhar 

dinheiro todos os dias, a cada venda, e não apenas no início do mês, como ocorre na 

maioria dos empregos assalariados. Além disso, este trabalho viabiliza a abertura de um 

negócio próprio sem um capital inicial alto, já que, embora o comércio ambulante envolva 

gastos e pagamentos periódicos, estes são mais acessíveis do que os gastos necessários 

para a abertura até mesmo de um pequeno negócio, como um box em uma galeria da 

região. (FIGUEIREDO, Paula Morais, p. 88, 2016).  

A Praça das Corujas foi projetada para ser um lugar de lazer, o que fica evidenciado 

pela presença de parques de diversão infláveis, espaços para interação nos trailers que 

compõem a parte de alimentação, um chafariz e o Palácio das Artes (Biblioteca Municipal). 

Pensando nisso, existe uma contra uso por parte dos vendedores ambulantes, que utilizam 

e olham a Praça apenas como um local de trabalho, mas evidenciam a importância de 

trabalharem em um espaço considerado importante para o lazer, porque dessa forma 

possui mais públicos e possíveis consumidores dos seus produtos. Infere-se, portanto, que 

este local sofre com uma remodelação espacial protagonizada pelos diferentes públicos 

que a compõe.  

Assim como o trabalho, o transporte, saúde e educação são assegurados pela 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB 88), o lazer também é um direito 

social, disposto no artigo 6º que deve ser garantido. Em contrapartida, quando 

questionados sobre o seu momento de lazer, os vendedores, em sua grande maioria, 

relataram não ter ‘tempo’ para isso e que o lazer deles é no próprio trabalho. VA (3) 

relatou que: “aos domingos eu não venho trabalhar aqui, mas tenho uma barraquinha na 

frente da minha casa. E trabalho lá, meus filhos me ajudam a montar e desmontar as 

coisas. A gente não tem condições de se reunir em família, esse acaba sendo o nosso 

momento de lazer”.  Destarte, o conceito de lazer como preceitua o artigo 6º é um 

fenômeno cultural previsto como um direito de todos. Entretanto, o percebido por essa 

pesquisa é que os entrevistados não exercem plenamente o direito ao lazer. Contudo, se 

percebe um excesso laboral nos momentos que seriam reservados as atividades de 
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entretenimento e lazer, essa prática é corriqueira na classe de pessoas com condições de 

hipossuficiência e que dependem prioritariamente do seu labo diário para sua subsistência.  

 

Uma vez que o usufruto do lazer implica a perda de um tempo em que se poderia 
estar trabalhando, sua fruição parece estar relacionada aos rendimentos de cada 
pessoa (Uvinha & Santos, 2013). Em decorrência disso, os momentos de descanso 
são mais curtos e o de lazer aparece em momentos esparsos. (Figueiredo, 2016. 
p. 99).  

 

Decorrente da forma com que estão dispostos na Praça é que irá interferir nas suas 

percepções do espaço, fazendo com que a mesma se torne um não lugar para o lazer. 

Pensando a problemática dos lugares, conceito trazido por Pierre Nora, e a cristalização ou 

construção de memória, a forma como se utilizam da praça como local de trabalho 

interfere em suas percepções de espaço com base no refugio construído pela memória. 

Vale ressaltar que a memória ela é contaminada, pelas experiências já vividas e pela 

compreensão do que elas representariam no hoje. Ela está em constante evolução, como 

explica o autor.  

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido ela está 
em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 
(PIERRE NORA, p. 9, 1993) 

 
Por ser afetiva ela não vai trazer na íntegra todos os fatos, apenas detalhes que 

confortam, e que trazem um saudosismo para uma determinada temporalidade que a 

memória vai alcançar. Por exemplo, de acordo com os vendedores ambulantes que vieram 

de outras cidades, existe uma memória afetiva com relação ao mesmo trabalho quando 

desenvolvido em sua cidade de origem. Esse aspecto afetivo pode ser facilmente 

compreendido na fala do VA (4), que diz: “Você percebe a diferença entre as cidades. Lá 

em Feira de Santana todo mundo trabalha bem vestido e isso não é um problema. Aqui em 

Barreiras, se eu venho trabalhar bem vestido, as pessoas olham para mim como se eu 

estivesse bem de vida. Se o meu carrinho está arrumado, é a mesma coisa. Aqui é como se 

vendedor ambulante não fosse gente e não pudesse andar bem vestido.”. Nesse caso, o 

entrevistado até cita o exemplo de um colega de trabalho que anda de um modo a ser 

considerado pela sociedade mal vestido, assim ela vai o descrevendo: “todo barbudo e 

parecendo um ‘mendigo’,” ele relatou que este vende mais que todo mundo. É como se 
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tivesse pena e comprassem com ele por isso. Aqui se percebe como a memória está 

diretamente ligada a sua compreensão entre o espaço e o simbólico na sua relação de 

trabalho. Dentro dessa perspectiva, como dito por Pierre Nora, aqui fica evidente como a 

lembrança está no campo do sagrado que irá guardar, em sua maioria, os detalhes que 

confortam.  

De um lado a diferença entre as vestimentas e os carrinhos. Do outro, a igualdade 

entre os produtos vendidos. Esses são alguns dos fatores que determinam a disputa e os 

conflitos existentes entre eles. Isso acontece porque os vendedores que estão no mesmo 

local e com os mesmos produtos precisam atrair o mesmo público e para isso utilizam de 

estratégias de vendas diferentes, que muitas vezes invade o espaço do outro, causando 

atrito. Quando os observamos inicialmente, acreditávamos que existia ali uma comunidade 

de afeto, como cita o texto do Mauro Guilherme Koury: Embates cotidianos de uma 

comunidade de afetos: entre o nós e o eles, que nos apresenta um lugar amistoso, onde as 

relações giram em torno do pertencimento ao local, da solidariedade entre os pares e o 

compartilhamento dessas vivências. No entanto, as observações posteriores e as conversas 

com os vendedores nos revelaram outra realidade, apesar de conviver diariamente, de ter 

os seus pedaços num mesmo local e compartilhar histórias de vidas semelhantes, os 

vendedores não possuem uma boa relação, motivados pela disputa por clientes acabam 

trapaceando e dificultando a relação, que tinha tudo pra ser uma comunidade de afeto. 

Para evidenciar isso, VA (5) relatou: “Amigo aqui só Deus, fia. Aqui quem puder passar a 

perna no outro passa. Sobre a convivência, a gente tá sempre empurrando com a barriga”.  

Ademais, durante as rotinas de trabalho no referido espaço público, a maioria dos 

vendedores ambulantes criam vínculos e os ‘clientes’ já buscam por cada um quando chega 

ao espaço. Essa importante ligação proporciona a construção de uma comunidade de 

afetos nessa relação entre vendedor/cliente, o que faz com que os vendedores se sintam 

parte do cotidiano das pessoas que frequentam a praça. Em alguns casos também ocorre à 

negação, que é perceptível quando os ignoram, quando olham de forma indiferente, 

quando não corresponde a gestos de educação ou quando os invisibilizam como se eles 

fizessem parte da estrutura da praça.   
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CONCLUSÃO 

Ao evidenciar a relação dos vendedores ambulantes da Praça Castro Alves, da 

cidade de Barreiras, reportamos algumas problemáticas entre as relações de trabalho e a 

relação espaço e comerciante. Tendo em vista que a praça em questão é um dos pontos de 

encontro que proporciona lazer para a população em geral, ela não é vista da mesma 

forma pelos vendedores. Sendo assim, observamos como o simbólico, material e funcional 

estão diretamente colocados nesse ambiente proposto pela nossa pesquisa, que reporta 

para a relação do sujeito com o espaço.  

Alguns aspectos sociais são notados durante a pesquisa, quando levamos em 

consideração o que baseia as relações de trabalho dentro de um sistema político-

econômico neoliberal que impulsiona as desigualdades sociais a partir do capital. 

Dessa forma é perceptível à modificação na vida desses vendedores ambulantes no 

que se refere aos padrões de sociabilidade e da visão cultural, vai se criando uma estrutura 

cíclica que permeia o imaginário social dentro do que é colocado por esse sistema, por 

exemplo, tendem acreditar que quanto mais trabalham terão enfim mais lucro. No 

entanto, como é mostrado na pesquisa, durante as entrevistas em que um dos 

entrevistados aponta que o lazer se mistura com o trabalho, pois o tempo que resta não se 

pode ser “gasto” é também momento de trabalhar com ajuda dos familiares, acabam 

sendo colocados dentro dessa estrutura cíclica sem que percebam em uma perspectiva 

sociocultural, mas que afeta para além da vida econômica, de forma física e psíquica.  

 Essas relações com o trabalho, espaço e inviabilização permeia a todo o momento 

as questões abordadas por este trabalho. Dentre todas as questões reportadas, conclui-se 

que o sujeito e espaço apontam diversas interações, de tal modo percebemos como os 

lugares a partir da relação entre o imaginário e espaço exprime o capital de uma memória 

coletiva que vai se moldando na correlação praça-vendedor exercendo paralelamente a 

sensibilidade do simbólico com os comerciantes e consumidores. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 



1198 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 22 nov. 
2019. 
 
FIGUEIREDO, Paula Morais. O cotidiano de trabalho de vendedoras e vendedores 
ambulantes da Rua Teodoro Sampaio na cidade de São Paulo: rotina, inventividade e 
múltiplas redes de sociabilidade. Dissertação (Mestrado), São Paulo, 2016.  
 
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. Embates cotidianos de uma comunidade de afetos: 
entre o nós e o eles. RBSE Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 17, n. 49, p. 29-39, 
abril de 2018 ISSN 1676-8965 
 
LEITE, Rogério Proença. Contra-usos e espaço público: Notas sobre a construção social dos 
lugares na Manguetown.  Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 17, n. 49, p. 2002. 
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Rua, símbolo e suporte da experiência urbana. Os 
Urbanitas:Revista Digital de Antropologia Urbana, São Paulo, v. 1, n. 0, 2003. 
 
MENEZES, Marluci. Do espaço ao lugar: do lugar às remodelações sócio-
espaciais. Horizontes antropológicos. Porto Alegre, v. 6, n. 13, p. 156-175, June 2000 
 
PIERRE NORA. Entre Memória e História – A problemática dos lugares. In: Les Linux de 
mémorie. I La Républoque, Paris, Gallimard, 1984, pp. XVIII-XLII. Tradução autorizada pelo 
Editor. Editions Gallimard 1984. 
  



1199 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

A "PRAINHA" COMO UM ESPAÇO DE SOCIABILIDADE SIGNIFICATIVO PARA A 
CIDADE DE BARREIRAS, BA 
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Resumo  
O Rio de Ondas representa uma das principais opções de lazer de Barreiras, com infraestrutura de bares e 
pousadas em vários trechos de suas margens, sendo a área denominada “Prainha” a mais próxima do meio 
urbano e, por isso, de mais fácil acesso, comportando uma variedade de frequentadores, com estilos 
diferenciados e processos de reconhecimento distintos com o espaço e também a partir daqueles que 
participam do seu cotidiano e elaboram significados específicos, evidenciando relações de pertencimento ou 
mesmo relações conflituosas. 

 
Palavras-chave: Prainha; Lazer; Conflitos; Socialização, Pertencimento. 

 
Abstract 
The Rio de Ondas represents one of Barreiras' main leisure options, with infrastructure of bars and inns in 
various parts of its shores. comprising a variety of visitors, with different styles and different recognition 
processes with the space and also from those who participate in their daily lives and elaborate specific 
meanings, showing relationships of belonging or even conflicting relationships. 
 

Keywords: Prainha; Leisure; Conflicts; Socialization; Belonging. 

 
Características espaciais 

O espaço Prainha475 tem como principal característica a sua dualidade marcada por 

fronteiras tanto físicas quanto simbólicas. O ambiente é subdivido em duas áreas distintas: 

de um lado está o Naturezas Bar476 e do outro lado há um espaço de usos diversos e com 

uma maior variedade de frequentadores. As fronteiras estabelecidas demarcam a 

diferenciação do público a qual se destina cada uma das duas áreas, ao lado do Naturezas 

Bar há um público alvo que possui interesses bastante semelhantes, as bebidas e as 

músicas ao vivo por cantores da localidade. Do outro lado da Prainha, há um público das 

mais variadas faixas etárias, crianças, adolescentes, adultos e até mesmo as pessoas da 

meia-idade que estão ali em busca do lazer que o local dispõe. O rio com as suas águas 

rasas, parece ser uma boa opção para famílias que buscam um final de semana num local 

                                                      

473
 Graduanda, Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades/UFOB 

474
 Graduanda, Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades/UFOB 

475
 O nome Prainha foi dado pelos moradores de Barreiras ao espaço em que fica localizado às margens do 

Rio de Ondas, e conta com a presença de uma vegetação que torna o local bem agradável visivelmente. 
476

 Naturezas Bar, é uma construção que fica às margens do Rio de Ondas, é o lado da Prainha em que houve 
uma privatização do espaço público.  
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acessível para a diversão. Em contrapartida, o lado do Naturezas Bar, não dispõe de toda 

essa receptividade e acessibilidade, uma vez que ao contrário do outro lado da Prainha, o 

frequentador precisa dispor de valores pecuniários e consumo de bebidas para que possa 

usufruir das águas do Rio de Ondas que banha a beira do Naturezas Bar.  As características 

apresentadas delimitam as fronteiras simbólicas presentes no entorno da Prainha. Por 

outro lado, a fronteira física se dá através da ponte que divide esses espaços em duas 

vertentes, como mostra na imagem abaixo:  

 

Figura 1 - Vista aérea do espaço Prainha, divisão dos lados pela ponte 

 

 

Fontes: Google Maps 

 

Um espaço que possui suas subdivisões, o que permite uma variedade de relações 

cotidianas de pessoas com interesses opostos, separados por fronteiras tanto físicas como 

a ponte, quanto morais, como as diferenciações e algumas vezes sentimentos de apatia e 

aversão em relação a quem frequenta ao outro lado. Dois lugares próximos, mas que 

demandam de uma diferenciação perceptível a respeito de quem o frequenta e a respeito 

dos seus usos.  

 

Um espaço dividido pelos usos e contra usos 

As fronteiras simbólicas que demarcam as duas vertentes da Prainha, levam em 

consideração também os seus usos, afinal, para quais usos são destinados cada um dos 

dois locais mencionados anteriormente? O lado que possui bares localizados onde se 
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encontra o principal que é o Naturezas Bar, é frequentado por um público de idades entre 

20 a 30 anos, uma vez que predomina nesse lugar a venda de bebidas alcoólicas, o local 

também é usado por banhistas, dado que o bar é localizado às margens do Rio de ondas. 

Geralmente as pessoas que fazem o uso dessa parte da Prainha Naturezas Bar, são pessoas 

que consomem no local e, portanto, tem acesso ao rio.  

Devido ser um espaço público destinado ao lazer, a Prainha é um lugar com 

utilização diversificada pelos moradores de Barreiras, seja para a prática de esportes, 

sendo uma delas a descida de boia, praticada por muitos jovens, seja a utilização do espaço 

para ganho de renda. Segundo a pesquisa realizada em campo com os vendedores 

ambulantes presentes no local, muitos deles  se encontravam desempregados e viram essa 

alternativa para ter uma renda e suprir as necessidades de seus dependentes, no entanto, 

a Prainha apresenta um público maior nos finais de semana principalmente aos domingos e 

feriados, não compensando para os vendedores irem durante a semana. Segundo a 

legislação, é de competência dos municípios fazer a autorização e fiscalização do local, 

assim como  do funcionamento das atividades dos vendedores ambulantes,  estes 

deveriam ter um alvará de sanitário para tal atividade, além disso, o decreto-lei N° 2.041 de 

27 de fevereiro de 1940, apresenta as especificações necessárias para o desenvolvimento 

dessa atividade como vestimentas e utilização de objetos para armazenamento de 

mercadoria. Todavia, é perceptível que no ambiente não há esses procedimentos sendo 

cumpridos em virtude da lei, a explicação pode ser dada devido à falta de conhecimento do 

nível de exigência para realizar tal atividade ou até mesmo por não acharem necessário. Os 

areeiros477, também fazem parte do grupo de pessoas que usam o espaço para obter uma 

renda, muitos já trabalham há anos neste local e foram uns dos responsáveis por fornecer 

material para a construção da ponte de cimento a qual fica sobre o Rio Grande na Prainha, 

além de fornecer areia para diversas construções na cidade de Barreiras. Esses 

trabalhadores apresentam essa como sua principal e para muitos como única fonte de 

renda, sendo uma atividade que é passada por geração em geração, suas atividades 

diferente de outros vendedores no local começam a partir das 5 horas da manhã e vai até 

                                                      
477

 Trabalhadores que extraem areia do Rio de Ondas. As areias são utilizadas nas construções de imóveis do 
munícipio.  
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ao meio-dia, sendo um horário mais adequado por não ter a presença de banhistas e 

devido a temperatura de Barreiras ser alta, é um horário mais agradável para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Fgura 2 - Grupo de areeiros ao extrair areia do outro lado da ponte 
 

 

Foto: TV câmera de Barreiras. 12 de Set. 2018 

 

Táticas de contra uso 

A privatização do espaço público é algo que está cada vez mais recorrente, e a 

apropriação de alguns espaços fez com que a prainha se tornasse um ambiente que não faz 

jus ao conceito de propriedade totalmente pública, a chegada de bares e pousadas 

próximos às margens do rio fez com que esse espaço sofresse limitação de público, não 

permitindo o acesso a qualquer indivíduo que queira adentrar nessas áreas sem a 

permissão do proprietário. A lei 12.651/12 do Código Florestal Brasileiro, feita para a 

proteção de área de vegetação, elucida que construções não poderão ser realizadas a 

menos de no mínimo 30 metros de distância do percurso das águas sobre as APP (Áreas de 

Preservação Permanente). No entanto, algumas construções realizadas próximo ao Rio 

Grande na Prainha foram acentadas às margens do rio, o que resultou  na privatização de 

partes do espaço público de forma considerada errônea após a vigência da lei, mas devido 

a construção ter se dado antes da normatização do espaço,  as propriedades já compostas 

não foram afetadas por serem um espaço para ganho de renda, construído antes da 

vigência da lei e que não podem ser desfeitas. Segundo o escritor Rogerio Proença, em sua 
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tese Contra- Usos e Espaço Público: notas sobre a construção social dos lugares na 

Manguetown, a transformação do espaço converte o patrimônio cultural em mercadoria, o 

transformando para o consumo global, bem como a revitalização do ambiente transforma 

um espaço público para algo segregado, havendo uma separação ou exclusão de pessoas 

daquele ambiente. Ainda em sua tese ele enfatiza sobre o Bairro do Recife Antigo, o qual 

sofreu intervenções para transformar o bairro em um espaço que proporcione lazer, além 

de transformar em atração turística, aspectos que que se voltam mais para questão 

meramente econômica do que oferecer apenas um espaço de lazer para as pessoas. Na 

Prainha, também é perceptível essas mudanças de transformação do espaço público para 

mercadoria vendida para a população, por meio das modificações que ocorreram ao 

decorrer dos anos, ao inserir o comércio naquele ambiente e privatizar algumas áreas das 

margens dos rios. Existe também uma privatização moral do espaço, pois segundo a lei, 

não é permitido restringir uma área que é patrimônio da União, mas há uma implantação 

no pensamento dos indivíduos que frequentam aquele ambiente que é presente até nos 

seus diálogos: “só posso tomar banho de rio na frente daquele bar se eu estiver consumindo 

algum produto deles”. 

 

Figura 3 - Imagem da Prainha, o Naturezas Bar e o outro lado da ponte 
 

 

Fotos: Andreza Carvalho. 15 de Nov. 2019 
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A sensação de pertencimento 

A Prainha oferece os mais variados tipos de relações aos seus frequentadores, que  

podem ser diversas, uns demonstram que são personagens-agentes que deixam 

transparecer as  características de uma comunidade (KOURY 2018), os mesmos 

interiorizam a partir das vivências e também das memórias do espaço como um local de 

socialização significante, dado estas particularidades é comum que o indivíduo tenha a 

sensação de pertencimento, tal sentimento transforma a noção do espaço, que agora 

passa a ser um lugar para este indivíduo, através da delimitação e dos significados que ele 

traz, a perspectiva de lugar tratada aqui parte do pensamento de Norberg SCHULZ (1992), 

uma vez que o lugar se manifesta  através de  propriedades concretas e  para Norberg o 

lugar é um componente da própria noção de espaço.  

Com a sensação de pertencimento, o ser humano tende a ter uma valorização pelo 

espaço. SANTOS (2010) aborda a ideologia individualista como uma problemática na 

sociedade capitalista, que por consequência faz com que os sentimentos de pertencimento 

sejam perdidos, no entanto, apesar desse sentimento não se dá de forma homogênea,  na 

Prainha ele ainda faz parte das singularidades de algumas pessoas e é desenvolvido 

principalmente do lado do Naturezas Bar, onde devido ao convívio e aos interesses 

semelhantes as pessoas acabam por desenvolver um certo apego pelo ambiente, bem 

como se apegam também às pessoas que frequentam o mesmo local.  Em contrapartida, 

no outro lado da Prainha o público é diversificado e pode variar, não sendo os mesmos 

frequentadores, por possuir essa rotatividade de pessoas, nem sempre as que estão ali na 

sexta-feira são os mesmos que serão encontrados ali no domingo. A sensação de 

pertencimento desperta no indivíduo a libertação do seu ser, o que fará com que o ele crie 

raízes LESTINGE (2004). A criação dessas raízes é o que concede ao indivíduo a vontade e a 

necessidade de frequentar determinado espaço e ali se sentir à vontade. Ainda para Sandra 

Regina Lestinge, esse sentimento de pertencimento do indivíduo construirá a identidade 

do mesmo como ela defende em sua tese.  A fala de alguns dos frequentadores do 

Naturezas Bar, revela a sensação de pertencimento: “Eu venho aqui muitas vezes, bebo 

minha cervejinha. Lá do outro lado, às vezes tem confusão, prefiro ficar aqui ouvindo tocar 

música e beber minha cerveja”. Este é um relato de um frequentador que diz se deslocar a 

quase todos os finais de semana à Prainha, especificamente para o Naturezas Bar onde 

encontra seus semelhantes e amigos que estão ali atrás dos mesmos objetivos que ele. A 
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diferença está no outro lado, que para ele não corresponde às suas perspectivas de lazer. 

Se for levado em consideração o pensamento de Lestinge, esse frequentador criou suas 

raízes e vê no espaço uma oportunidade de produzir relações afetuosas.   

 

Conflitos 

Os novos frequentadores, os processos de reabilitação e o sentimento de 

insegurança desencadeiam, segundo (MENEZES 2000), um processo de remodelação das 

referências socioespaciais. Os conflitos presentes na Prainha abrangem um contexto 

histórico de acordo com o que foi relatado por seus frequentadores mais antigos, segundo 

eles, aquele local já foi um ambiente bastante violento e servia como encontro de grupos 

rivais para resolver desavenças, o que o tornou um ambiente pouco frequentado e que 

acabou gerando a estigmatização desse local. É notório que nas sociedades ditas como 

complexas a presença de conflitos é inerente a vida em grupo, o conflito é fenômeno 

constitutivo da vida social SIMMEL (1964).  No entanto, após a remodelação do espaço com 

a chegada de bares, bem como a chegada da Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(UFOB) próximos à prainha, a atenção do público foi retomada, que voltou a atrair 

banhistas que viram a possibilidade de aquele ser um ambiente mais familiar.  

 

Figura 4 - A imagem acima mostra como era a ponte em meados de 2010 
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Figura 5 - Remodelação da ponte, fator que atraiu mais frequentadores 

 

 

                                                           

Vale ressaltar que esse local ficou marcado por uma imagem de ambiente inseguro 

e aos poucos essa imagem vem sendo desconstruída, mas ainda há muitas barreiras que 

impedem que esse estigma seja rompido.  Medidas para a melhoria da segurança ainda 

não é visível, visto que o ambiente não conta com rondas da polícia militar e guardas 

municipais, além disso, não existe uma preocupação de intervenção do poder público 

municipal na prática para garantir um ambiente de lazer seguro para os barreirenses e 

turistas. Fatores como esse fizeram com que o espaço ganhasse menos credibilidade com 

as pessoas que não conhecem o local, as informações coletadas apontam que o principal 

fator para que as pessoas que nunca foram a prainha tenham uma aversão do local é 

devido aos comentários a respeito da falta da segurança pública no local.   

Os bares, no entanto traz uma sensação de segurança para aqueles que visitam pela 

primeira vez, por ser um ambiente mais fechado e ter colaboradores que buscam deixar 

um ambiente mais harmonioso possível, não permitindo conflitos entre pessoas naquele 

local, diferente do outro lado da ponte, no qual mesmo sendo um local considerado por 

quem frequenta não muito violento, caso surja qualquer conflito, não há ninguém para 

intervir. 

A Prainha mesmo sendo usada por diversos vendedores ambulantes e existir os 

bares próximos, não há conflitos significativos em relação aos trabalhadores no que diz 

respeito à venda de seus produtos ou problemas com demarcação do espaço. A ponte faz 

uma divisão da Prainha, de um lado da ponte fica os bares que contam com música ao vivo 

e um espaço mais confortável, no qual nesse espaço os vendedores ambulantes não 
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costuma vender seus produtos, existe uma separação moral onde cada um fica no seu 

espaço delimitado de venda e do outro lado da ponte se concentra os outros vendedores 

ambulantes, e falam que não enfrenta divergências entre eles. 

 

Comunidades de (Des)afetos 

Ao mesmo tempo em que são desenvolvidos sentimentos de afeição, também 

existem sentimentos de Apatia, uma vez que os relatos de alguns frequentadores 

reproduzem uma noção entre o nós e o outro. Os embates que há entre frequentadores do 

Naturezas Bar e frequentadores do Outro lado da Ponte, são quase imperceptíveis haja 

vista que não se dá de forma escancarada, mas sim em alguns momentos e falas de 

frequentadores. Abaixo são listadas algumas falas que conotam a visão que uma 

comunidade produz sobre a outra:  

Relatos de frequentadores do Naturezas Bar: 

.”.. Lá do lado do outro lado da prainha, tem confusão, por isso não piso meu pé lá... 

Eu gosto daqui do bar, é mais tranquilo para mim...” 

“... As pessoas de lá tem um comportamento diferente, parece não ter educação...” -  

... “Lá do outro lado, eu já fui lá, eu ia lá, mas depois comecei a vim pra cá 

(Naturezas Bar) e aqui eu acho melhor pra ficar, é mais tranquilo, e tem música tem meus 

amigos que fiz aqui também...” –  

 Relatos de frequentadores do outro lado da ponte. 

“... Lá no bar eu não vou não, não tem lugar pra minha filha correr e brincar, e aqui 

tem os vendedores que vendem doce, e também tem outras crianças para brincar, lá no bar 

não é lugar de um pai de família ficar não...”  

“... Aqui eu vendo minhas mercadorias e o pessoal gosta, lá do outro lado do bar eu 

não posso vender não, o que eu tiro daqui eu sustento a minha família” 

Assim, como em toda forma de convívio social, os conflitos se fazem presentes 

nesse espaço, mesmo que de forma tímida e não muito recorrente.  Em seu artigo Embates 

Cotidianos de uma comunidade de afetos: Entre o nós e o eles, Mauro Koury  discute as 

questões de solidariedade, compartilhamento, exclusão e vários outros aspectos que 

permeiam o espaço apresentado por ele, A rua X e a Vila sem nome, a rua X é explicada 

como uma comunidade de afetos constituída por moradores de um bairro popular de João 

Pessoa . Por outro lado, a Vila sem nome é caracterizada por ser um lugar de uma 
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rotatividade de pessoas que chegam para se estabelecer na cidade e posteriormente 

deixam a Vila sem nome. Essas duas localidades são bem próximas o que permite aos 

indivíduos encontros corriqueiros no dia a dia. No entanto, apesar de fazerem parte do 

mesmo ambiente, os moradores da rua X por estarem morando ali há mais tempo, 

desconsideram que os moradores da Vila sem nome são pertencentes ao espaço. Desse 

modo, há uma necessidade de diferenciação, os moradores da rua X não veem os 

moradores da Vila sem nome como seus semelhantes, daí ocorre um processo de exclusão 

dos indivíduos da Vila sem nome. No contexto da Prainha, as coisas não são diferentes, 

haja vista a necessidade de provar a diferença do outro e não o enxergar como seu 

semelhante e pertencente ao mesmo local. Em analogia a essa análise de Koury, o 

Naturezas Bar seria a rua X, por já ter seu público estabelecido a muito tempo e possuírem 

um vínculo de afetividade, e o outro lado da Ponte, seria a Vila sem nome uma vez que há 

essa rotatividade de pessoas e uma grande variação no perfil de frequentadores.  As 

relações de desafetos podem trazer certas consequências à medida em que através da fala, 

é transmitido uma imagem ruim de qualquer um dos dois lados da Prainha, isso se dá 

segundo Koury, através da fofoca. De acordo com BESNIER (1996, p. 546), “as 

consequências sociais das fofocas podem incluir desde o ridículo, ao ostracismo”. Quando 

um rumor começa a se assentar e se expandir, provoca uma série de pequenas 

transformações na vida diária das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o 

sentido dado ao que se difunde. Em particular, no contexto da Prainha, além de afetar aos 

seus frequentadores, a fofoca pode atingir uma dimensão maior, e atrair olhares negativos 

de todas as partes quer seja dentro da Prainha, quer seja fora dela. 

 

Infraestrutura pública 

 A Prainha infelizmente é um espaço que não conta com uma infraestrutura básica 

para atender as necessidades dos frequentadores, por ser um espaço que atende uma 

grande quantidade de pessoas diariamente tanto banhistas como vendedores ambulantes, 

uma boa infraestrutura iria estimular o desenvolvimento socioeconômico.  O local não 

conta com a coleta do lixo e também não existem lixeiras próximas para estimular o 

descarte do lixo de forma correta, além de não ter profissionais para realizar a limpeza 

diária, deixando por conta da consciência de cada pessoa recolher o seu lixo e fazer o 

descarte correto após o uso, no entanto, é perceptível que em muitos casos não há essa 
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consciência coletiva, ocasionando muitas das vezes o descarte de garrafas pets, por 

exemplo, dentro do rio. Sendo esse um serviço fundamental para garantir a prevenção 

contra doenças e aumento da qualidade de vida.  

Para chegar até a Prainha a depender da área a prefere ficar o espaço para 

estacionamento e percurso para adentrar nesse ambiente vai sofrer uma variação. A ponte 

faz a divisa entre os dois lados da Prainha, de um lado onde se concentra os bares, a 

entrada é asfaltada e tem espaço para estacionamento e iluminação, por outro lado a 

entrada é fechada, devido a mata e terá que percorrer um pequeno trecho de estrada de 

chão que não apresenta espaço o suficiente para dois veículos transitarem em fluxos 

opostos ao mesmo tempo, não tendo nenhum tipo de estacionamento adequado além de 

não ter espaço para os pedestres transitarem em segurança e não ter nenhum  tipo de 

iluminação tanto no trajeto como no espaço inviabilizando a possibilidade de ficar naquele 

local após as 18 horas. 

O local também não apresenta banheiros públicos e não há bombeiros para 

atuarem como guarda- vidas, o qual há alguns anos atrás o comandante do corpo de 

bombeiros Major Bombeiro Militar, designou prepostos da corporação para atuarem como 

guarda-vidas, no entanto essa ideia durou pouco tempo e hoje já não existe mais a 

presença de bombeiros no local. Ter saneamento básico é um fator essencial para o 

desenvolvimento de uma cidade, e os pontos como a prainha que pode ser desenvolvido e 

construir um ambiente mais limpo e organizado trará mais movimentação financeira e  

melhoria na qualidade de vida tanto para quem frequenta buscando lazer, quanto para 

aqueles que encontram nesse espaço um modo de ganhar uma renda diária, sendo um 

direito assegurado pela constituição e definido pela lei do saneamento n° 11.445 de 05 de 

janeiro de 2007. 

 

Notas Finais 

Barreiras é uma cidade que como qualquer outra do país, é assolada por uma 

desigualdade gritante, pessoas de baixa renda que buscam um espaço para o lazer, 

principalmente nos finais de semana, veem na Prainha um ambiente capaz de suprir as 

suas expectativas. No entanto, como todo local público, a Prainha também possui uma 

necessidade de segurança e de preocupação com a questão ambiental. Muitas pessoas que 

a frequentam, não disponibilizam de boas condições para frequentar outros espaços de 
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lazer como clubes que exijam um valor para serem acessados.  Preocupar-se com a 

estrutura da Prainha, não faria bem apenas para seus frequentadores, mas também para 

economia do munícipio, dado que com as vendas no local, há uma circulação de dinheiro, 

apesar se não ser um valor alto, é um valor significante para as famílias que dependem da 

Prainha para a sua renda. O rio de Ondas é muito significativo, principalmente para a 

atividade que os areeiros exercem, um deles afirma com toda emoção que através da 

profissão de areeiro conseguiu fazer com que seu filho se ingressasse no ensino superior.   

 

Figura 6 - Prainha: Tarde de sexta-feira no outro lado da ponte 
 

 

Foto: Andreza Carvalho 
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Figura 7 -  Vista de abaixo da ponte sentido ao outro lado Prainha 
 

 

 

Figura 8 - Fotos, abaixo da ponte em sentido ao Naturezas Bar 
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A RUA HUMAITÁ ENTRE TRANSFORMAÇÕES  PERTENCIMENTOS 
 
 

Lara Hanna Silva Cardoso478  
Leonardo do Nascimento Feitosa479  

Maria Clara Nascimento Rocha480 

 
Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar o cotidiano e as relações que fazem parte da Rua Humaitá, considerada 

um marco histórico por ser o berço da cidade de Barreiras, BA, uma referência do Oeste Baiano. O foco é 

analisar espaços físicos e simbólicos, os modos de vida dali, bem como as memórias e trajetórias, desde os 

moradores mais antigos até os atuais, percebendo suas transformações. Pretende-se, com isso, captar as 

culturas emotivas e os sistemas de pertencimento inerentes ao modo como a população se relaciona com o 

espaço de estudo. 

 

Palavras-chave: Rua Humaitá; Modos de vida; Transformações; Memórias; Culturas emotivas. 

 

Introdução 

“Aqui é bom demais, não tem uma rua igual a essa não. Aqui a gente fica até as 
nove horas da noite sentada na porta. ” (Dona Florzinha, 74 anos) 

 

 

 

Barreiras, cidade localizada no interior do Oeste da Bahia, é cortada por três bacias 

hidrográficas: Bacia do Rio Branco, Bacia do Rio de Ondas e Bacia do Rio Grande. Na 

margem direita desta última, foi onde nasceu a Rua Humaitá, considerada o berço da 

cidade; lá os primeiros moradores construíram suas casas e que até hoje abriga gerações. 

Acerca disso, pode-se recorrer ao artigo com base etnográfica “Embates Cotidianos de uma 

Comunidade de Afetos: entre o nós e o eles”, de Mauro Guilherme Koury, ele analisa um 

bairro da cidade de 

 João Pessoa, na Paraíba, explicitando por exemplo, a solidariedade, exclusão e 

memória das pessoas: “Vive também na recordação dos jovens, como um passado que 

remete às lutas e afetos dos seus pais, avós, bisavós, sogros e sogras, mas, também, que 

                                                      
478
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479
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lembra a dificuldade de nela viver, como uma comunidade de intensa pessoalidade, que 

provocava tensões cotidianas e o uso de estratégias de evitação e de uma luta diária de 

manutenção da face como forma de sobrevivência de uma individualidade mínima e 

sempre sob o controle social local.” (KOURY, 2018). 

Diante disso, cabe aqui dar início a uma análise sobre a Rua Humaitá a partir dos 

depoimentos recolhidos dos moradores, onde fica claro o forte sentimento de 

pertencimento, podendo também destacar os modos de vida e as transformações sofridas 

no decorrer das recordações de cada um. 

 

“Eu moro aqui desde que eu nasci, meus “fi” nasceu aqui, minha mãe nasceu 
aqui, me criou aqui. Nasceu todo mundo aqui, de geração em geração. 
Humaitá! Você para arrumar um emprego aqui, você tem que falar que é da 
outra rua, porque se disser que é daqui ninguém pega, mas não por causa dos 
moradores, é das pessoas que roubam lá, faz coisa errada lá e corre para cá. 
Então aqui não é assim não, aqui é um lugar muito bom, daqui só mudo para o 
jardim da saudade”. 
(Dona Nívea, 67 anos) 
 

Figura 1 - Rua Humaitá, entrada à direita onde se encontra o acervo de memórias (Museu Humaitá, projeto do 

psicólogo e empresário Naldomar Campos). 

 
 

 
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2019. 
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Figura 2 - Trecho do “caisinho” da Rua Humaitá 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2019 

 

 

Figura 3 - Moradores da Humaitá; relações de vizinhança e hábitos 

Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2019. 
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Entre memórias e transformações 

Embora não tenha nascido na Rua Humaitá, Dona Flor vive lá há cinquenta e quatro 

anos e é uma das moradoras mais antigas do lugar. Seu marido, como ela afirma, é o 

morador mais antigo, ele se mudou para a Rua aos seis anos de idade e atualmente tem 

oitenta e um anos. Ela conta que quando chegou à Humaitá, haviam poucas casas e 

nenhum comércio. Acrescenta também as mudanças que a erosão do rio causou durante o 

tempo: 

“Nunca teve comércio nessa rua... aí o rio foi “esbarrancando e a gente puxou 
aqui para trás. Aqui era o quintal, aqui não tinha essa rua não, quando eu mudei 
para aqui. Eu mudei para aqui em janeiro de sessenta e cinco(Dona Florzinha, 74 
anos) 

 

De acordo com Lima (2004), um dos aspectos para a compreensão das relações que 

se constroem no lugar é a manutenção dos referenciais cognitivos e visuais que amplia o 

sentimento de identidade cultural, sendo a arquitetura, a morfologia urbana e as tradições 

partilhadas pela população residente, visto que esses são “os melhores referenciais de um 

grupo social.” 

Dona Florzinha, como é chamada pelos outros moradores, conta sobre as 

transformações que ocorreram desde a sua chegada à Rua. Relata que a sua casa era mais 

próxima do rio, havia iluminação e os postes eram de madeira. Cita algumas melhorias das 

quais acredita que são necessárias: 

“Tirar os esgoto que cai aí dentro do rio, passa dois esgoto aí, cai dentro do rio... 

Isso daí não devia acontecer. Em uns pontos melhorou, porque aqui era chão, não tinha 

calçada, na rua. O pessoal passava roscando na minha parede, lá na frente. Não entrava 

carro, só andando mesmo, de bicicleta e hoje em dia  já entra carro, tem calçadinha e tudo. 

Só tá faltando só a limpeza, né?! Iluminação tá bem, é clarinho aqui a rua.” 

Dessa forma, as lembranças de Dona Florzinha como antiga moradora representa o 

resgate de uma realidade diferente da rua, comparando com a situação atual. Todos os 

pontos que ela apresenta são elementos imprescindíveis para recuperar as transformações 

ocorridas na paisagem ao longo do tempo. 

As memórias auxiliam no processo histórico de ocupação da área, com as vivências 

e a importância da preservação do espaço. O depoimento de Dona Florzinha como uma 

moradora antiga pode trazer de volta toda uma carga afetiva desde quando chegou à Rua e 

também mostrar aos moradores mais jovens as diversas faces da história dali, do contato 
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com o Rio e com a cidade de Barreiras. O depoimento se torna ainda mais importante 

quando a entrevistada conta sobre os laços afetivos que construiu durante o tempo em 

que mora ali: 

“(...) Graças a Deus todo mundo aqui é amigo. Meus filhos nasceu aqui, só quem 
não nasceu aqui foi esse que saiu e a outra que tá trabalhando. Tem um com 
cinquenta e três anos, nasceu aqui, graças a Deus. Meus neto gosta de pescar. 
Aqui é bom demais, não tem uma rua igual a essa não. Aqui a gente fica até às 
nove horas sentada na porta.” 

 

Ela ainda fala sobre a segurança de morar na Rua Humaitá, pois algumas pessoas 

chegam até lá de outros lugares correndo da polícia. Porém os moradores sempre tiveram  

uma boa conduta e isso se confirma pelo fato de eles ficarem até tarde da noite sentados 

nas portas de suas casas. Além disso, Dona Flor relata que ali já entrou muita gente 

estranha para fazer uso de drogas, iam para dentro do mato, próximo ao rio, mas que não 

incomodavam os moradores. 

Dona Nívea mora há cinquenta e sete anos na Rua, confirma o que Dona Flor conta 

sobre as transformações ocorridas na estrutura dali, assegura que era bom morar na 

Humaitá, mas demonstra um sentimento pelos moradores já falecidos e as mudanças que 

chegaram através da nova geração de moradores. Essas duas moradoras demonstram 

memórias semelhantes ao relatarem sobre como suas famílias foram sendo formadas na 

Rua, e ao sentimento de pertencimento de morar em um lugar tranquilo e à beira do rio. 

Reforçam a falta de uma intervenção por parte da prefeitura da cidade. Dona Nívea 

acredita na importância da rua e faz uma queixa: 

“(...) Os prefeito só vem de quatro em quatro anos... aqui é a primeira rua de 
Barreiras, porque é assim, né?! Podia ser uma coisa melhor, as pessoas pergunta 
onde é a rua Humaitá, muita gente não sabe, né. Então fica virado, cê vê que 
essas rua aí fica virada pra frente, pra lá, então ninguém sabe, aqui só vem quem 
tem negócio. E as casas era tudo casinha véia (...)” 

 
 

A moradora lamenta a existência de uma má fama da Rua Humaitá nos arredores da 

cidade, onde as pessoas afirmam que há um perigo ali por ter muito “maconheiro”, e 

também da dificuldade que os moradores encontram quando vão para outras partes de 

Barreiras em busca de emprego, se vendo obrigados a esconder sua origem como sendo 

moradores do lugar. Cita ainda que existia uma usina próxima dali, onde fabricavam fubá e 

arroz. E dos currais com muitas vacas, mas que hoje o espaço se modificou. 
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Segundo Halbwachs, as imagens espaciais que os moradores têm do lugar 

desempenham um importante papel na memória coletiva: 

 

“O lugar ocupado por um grupo não é como um quadro-negro no qual se escreve 
e depois se apaga números e figuras. Como a imagem do quadro-negro poderia 
recordar o que neles traçamos, se o quadro negro é indiferente aos números e se 
podemos reproduzir num mesmo quadro as figuras que bem entendemos? Não. 
Mas o local recebeu a marca do grupo, e vice-versa. Todas as ações do grupo 
podem ser traduzidas em termos espaciais, o lugar por ele ocupado é apenas a 
reunião de todos os termos. Cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem um 
sentido que só é inteligível para os membros do grupo, porque todas as partes do 
espaço que ele ocupou correspondem a outros aspectos diferentes da estrutura e 
da vida de sua sociedade, pelo menos o que nela havia de mais estável. 
(HALBWACHS, 2006, p. 159-160).” 

 

A importância dos depoimentos dessas duas senhoras se dá por conta de uma 

história bem desenvolvida através do tempo em que moram ali. Já tiveram muitas 

experiências e compartilham de práticas sociais com outras gerações, fazendo com que 

elas sejam especiais entre os moradores. 

Dona Nívea demonstra um carinho enorme pela Rua. Fala que não quer sair de lá, e 

se for para sair, será apenas quando morrer. Ela é bem falada por Dona Mara, a senhora 

que toma conta do bar e mora por lá há um ano: 

 

“Tem uma pessoa que eu tenho ela como uma mãe, não pela idade e sim pelo 
carinho, chama Dona Nívea, a mão de Piau. Adoro ela”. (Dona Mara) 

  

Dona Mara revela que o prédio no qual tem o bar existe há mais ou menos vinte 

anos e é de propriedade da sua irmã, que já não mora mais na rua. Também se orgulha da 

relação que mantém com os vizinhos e cita Joe como uma boa pessoa e que o considera 

como irmão. Ela ainda conta sobre o prazer que é aproveitar para tomar um banho de rio 

sempre que pode e de estar próxima da natureza: 

 

“Vira e mexe a gente toma um banhozinho, só que eu não sei nadar, fui criada em 
São Paulo, dentro de apartamento, você não sabe nadar nem andar de bicicleta, 
mas arrisco ali, com uma latinha molhando.” 
(Dona Mara) 
 

Assim como Dona Nívea e Dona Flor, Dona Mara fala da falta de cuidados em 

relação à conservação, tanto da Rua quanto da natureza em sua volta, mas que não tem 

uma resposta concreta por parte da liderança da cidade e está cansada das promessas nas 
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épocas de campanhas eleitorais. Ainda assim reconhece o valor que a Rua Humaitá tem 

para os moradores dali e também no processo histórico de Barreiras. 

 

Laisa, a neta de Dona Flor 

As diferenças de idade entre os moradores e as experiências que eles vivenciam 

podem mostrar formas de pertencimento distintas, mas que engrandecem a história da rua 

e os laços afetivos. Laisa nasceu na Rua Humaitá e é neta de Dona Florzinha, residente da 

rua há mais de cinquenta anos. Ela reconhece que a avó tem maior domínio sobre a 

história do lugar: 

“A minha avó vai saber dizer melhor, aquela que tá ali sentada, porque ela mora 
aqui já tem uns cinquenta anos”. (Laisa) 

 

Assim, segundo Bosi (1987, p.22), os idosos já atravessaram um determinado tipo 

de sociedade, com características bem marcadas e conhecidas; [...] enfim, sua memória 

atual pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais definido do que a memória de 

uma pessoa jovem ou mesmo adulta, que, de algum modo, ainda está absorvida nas lutas e 

contradições de um presente que a solicita muito mais intensamente do que a uma pessoa 

de idade. 

A Rua Humaitá tem uma contribuição enriquecedora para a história de Barreiras, o 

que é essencial na construção de uma memória que existe há mais de 120 anos. A 

moradora se sente à vontade morando ali, pois é perto do centro da cidade, não vendo a 

necessidade de se deslocar muito para ter acesso ao comércio, além da tranquilidade e de 

enxergar que as crianças têm um espaço para brincar. O sentimento de pertencimento é 

nítido em suas palavras: 

 

“Aqui, eu acho que à beira do rio, o fato de aqui não passar carro,  não ter 
movimento de carro... as crianças ficam bem à vontade, é legal aqui... tá perto de 
tudo, tá bem no centro da cidade, tem banco, tem tudo. [...] não quero sair daqui 
não”. (Laisa) 

 

Laisa, não pensa em se mudar dali, é casada com outro morador que também é 

filho da Rua Humaitá, neto de um dos moradores. Toda a socialização existente entre essas 

figuras  e a rua pode ser compreendida segundo KOURY (2018 p.30): 

O cotidiano da rua X (...) foi se complexificando com o crescimento dos filhos dos 

casais pioneiros que ergueram a comunidade de afetos local. O crescimento dos filhos, por 
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um lado, permitiu consolidar laços sociais entre os casais e a construção simbólica que 

fundamenta os códigos de pertencimento ao lugar, dando origem e sentido à comunidade 

de afetos. Bem como, a um plano de socialização desses novos membros (os filhos) à 

simbologia e aos códigos de conduta moral da rua, vivida no cotidiano pelos seus 

moradores enquanto laços estreitos e de intensa pessoalidade. 

Validando as palavras de GONÇALVES (2014 citado por SILVA 2016 p.), é nesses 

espaços públicos que a comunidade vive o cotidiano, uma vida comunitária, construindo 

laços de vizinhança e pertencimento. 

Sendo assim, a forma de tratamento entre os moradores da Rua Humaitá é de 

parentesco, apesar de nem todos possuírem vínculos biológicos. 

 

“*...+ todo mundo aqui é amigável, todo mundo aqui quando precisa acolhe o 
outro. Tá sempre... sabe?! Quando um precisa de uma xicara de açúcar vai lá no 
vizinho e sempre consegue. Eles são bem acolhedores os vizinhos”. (Laisa) 

 
 

A entrevistada afirma viver em um ambiente tranquilo, contrariando conversas de 

que a  rua seria um  lugar  perigoso,  ressalta que mantém uma  boa relação  com os 

vizinhos  e que todos são amigáveis, sempre acolhem e ajudam até no cuidado com os 

filhos uns dos outros. Pode destacar sobre esse convívio, o seguinte trecho: 

Na verdade, há mais do que um conhecimento mútuo: há um contato social. Cada 

morador do bairro ou da vila aufere certo proveito dessa vizinhança, desde que se pague o 

devido preço. Ele recebe pequenas gratificações dos outros: sorrisos, saudações, 

cumprimentos, trocas de palavras que dão a sensação de existir, de ser conhecido, 

reconhecido, apreciado, estimado. (Antoine Prost 1992 p.116). 

O autor ainda observa que o convívio social pode definir a esfera pública e privada. 

Seria nos encontros do cotidiano, que os habitantes, de um determinado local 

estabeleceriam vínculos mais afetivos. Esses vínculos, que perpassam a intimidade da casa, 

ocorreriam nos locais públicos. Dessa forma, seria nos bares, nas calçadas, nas esquinas, 

nas praças, nos mesmos itinerários etc. que os diversos sujeitos estabeleceriam uma 

proximidade, um contato singular com o vizinho, no entanto, este vizinho, na maioria das 

vezes, pode conhecer a intimidade de outros, pode circular na sua casa, fofocar de sua 

vida, enfim, pode conviver com os que não fazem parte de sua intimidade, ou pode ser até 

mais íntimo do que os da própria casa. 
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Joe, Fernanda e o Rio Grande: a luta por sobrevivência e pela preservação do meio 

ambiente 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Isso é o que consta no art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, mas que 

na prática é totalmente diferente. 

A partir das entrevistas com o Pescador Joe, foi possível observar os aspectos que 

mostram a irresponsabilidade das pessoas com o meio ambiente e o descaso do poder 

público, especificamente com uma área situada nas margens do Rio Grande, onde fica a 

Rua Humaitá. 

“Chega aí, só vejo lixo, a gente fica sem esperança. Quantos prefeitos já desceu 
dizendo que ia ajudar, eu mesmo já desisti de ir atrás. Aqui era o lixão, aqui é 
uma APP- Área de Proteção Permanente [...] a prefeitura pode fazer nas outras 
ruas, mas a nossa rua, tá deixando a desejar. A prefeitura tá devagar pra cá. Só 
vejo eles falando de projeto, projeto... e o projeto não sai nunca e a gente 
vivendo no lixão toda vida. Vem gente visitar às vezes, turista... a gente passa até 
vergonha, a cidade grande igual a nossa, desenvolvida. Mas o lixão continua ainda 
na nossa rua, eu acho que deveria ter mais cuidado. Não tá tendo zelo, não por 
parte da prefeitura... Não sabendo administrar não. Tá difícil”. 
(Joe, 40 anos) 
 

Dia disso, cabe explicitar um parágrafo do texto "A Revitalização do Centro Histórico  

de João Pessoa: Uma estratégia para reprodução do capital" de Regina Silva, onde ela fala 

da resistência comunitária em meio ao descaso do poder público: “mesmo a despeito das 

carências e da ausência de políticas públicas que conferissem melhores condições de vida à 

comunidade que reside na área, a mesma se consolidou e se enraizou, mantendo um forte 

vínculo cultural com o rio e com o mangue, seja por meio das atividades de pesca e de 

lazer”. 

“Quando eu cheguei aqui, isso era tudo lixo. A população jogava o lixo deles 
tudinho aqui pra trás. Eu como pescador, saio de manhã cedo e venho uma hora 
da tarde, daí o pessoal vem me comprar peixe e quando descia era aquele lixão, 
desagradável... fui limpar e o pessoal foi incentivando, hoje tá um paraíso em 
relação ao que era antes. Queria ver bem mais bonito, os estudantes vim, ver tipo 
uma varanda... sentar, distrair, fazer piquenique com os amigos.” (Joe, 40 anos) 

 
Inquietos e desesperados com a situação do lugar, Joe e sua esposa Fernanda buscavam por limpeza, 

sonhavam que a margem do rio fosse limpa e preservada, para que todos pudessem apreciar sua beleza. 

Então, em 2013 participaram do curso “Construindo Consciência Ambiental, promovido pelo Instituto do 
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Meio Ambiente da Bahia, que serviu para incentivá-los a dar continuidade com o sonho de ver o rio limpo, e 

de que o meio ambiente precisa de cuidados, dando-lhes ainda mais forças para que pudessem minimizar os 

conflitos que tanto afetavam os moradores da Rua Humaitá. 

 

“A gente se incomodou, procurou um jeito de meter um processo pra tirar esse 
lixo, fomos na Promotoria Pública, a gente teve que fazer um curso, eu e minha 
esposa, 2 semanas com Dr. Eduardo e a Dra. Luciana. A gente se capacitou para 
poder formalizar esse lixão. “ (Joe, 40 anos) 

 

Diante de tanto apreço e afeto pelo local, o casal não deixou de lutar, depois de 

tantas insistências conseguiram que o poder público retirasse o lixo que ficava no APP 

(Área de Proteção Permanente). 

Segundo o morador Joe, uma empresa replantou mais de três mil mudas de plantas 

nativas no lugar, o que para ele já é considerada uma grande vitória. 

 

“Eu já sou vitorioso, porque a gente colocar 3 mil mudas de árvores em 22 
hectares… posso morrer hoje, que eu já tô alegre. A gente continua batalhando 
pelo rio, pela rua, pela bacia em geral.” (Joe, 40 anos) 
 

Figura 4 - “Casal preserva área de rio no oeste” 

 
Fonte: Facebook Fernanda Henn 
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Figura 5: “Casal Unido na defesa do rio Grande” 
 

 

Fonte: Facebook Fernanda Henn 

 

Figura 6 - Mudas de Plantas Nativas 

Fonte: Acervo pessoal do grupo 2019. 

 

 



1224 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Figura 7 - Margem do Rio Grande 

Fonte: Acervo pessoal do grupo 2019. 

 

Considerações Finais 

É indispensável o reconhecimento da importância da valorização de lugares como a 

Rua Humaitá, visto que caso dado o devido cuidado, a população de Barreiras saberia mais 

da sua história, pois vale ressaltar que boa parte nunca ouviu falar da existência dali. Além 

do mais, abriria um leque de oportunidades, principalmente para os moradores da Rua 

Humaitá diante das dificuldades de conseguir emprego em outras partes da cidade. 

Consistiria também em abertura de pontos comerciais que ainda são inexistentes ali 

dentro, por exemplo, permitindo maior acessibilidade. 
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APRENDER CUIDANDO: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA PREVENÇÃO DO 
SUICÍDIO 

 
Pedro Fragoso Costa Júnior481 

Resumo 
Este texto é baseado em um tópico da dissertação de mestrado do autor. A pesquisa de abordagem 
qualitativa realizou-se entrevistas com objetivo de compreender as práticas dos voluntários do programa de 
prevenção ao suicídio do Centro de Valorização da Vida. Nesse trabalho identificamos que para os 
interlocutores o processo de aquisição de habilidades de cuidado é uma tarefa contínua e que se desdobra, 
sobretudo a partir do engajamento prático nos atendimentos que realizam em seus plantões.  

 
Palavras-chave: Habilidades; Práticas; Aprendizagem; Cuidado; Prevenção do Suicídio. 

 

Introdução 

Este trabalho se refere a um dos tópicos da dissertação do autor que tem o objetivo 

de compreender as práticas de cuidado desenvolvidas por voluntários de uma instituição 

que atua oferecendo apoio emocional em prol da prevenção do suicídio. Essa instituição é 

o serviço “Como Vai Você?” (CVV) de prevenção ao suicídio que faz parte dos programas 

assistenciais do Centro de Valorização da Vida. Nesse texto, me debruço sobre a dimensão 

do processo de aprendizagem que os voluntários experenciaram na sua trajetória na 

instituição. 

O Centro de Valorização da Vida é uma entidade que enquanto pessoa jurídica se 

descreve como “uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico” (CENTRO 

DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2006, tema 1:6). Atrelado ao Centro, em 1962 nasce o serviço 

“Como Vai Você?” voltado à prevenção ao suicídio, sendo a primeira atividade do Centro 

de Valorização da Vida, descrito como “um serviço gratuito de apoio emocional oferecido 

por voluntários disponíveis para conversar com pessoas em estado de angústia, sofrimento 

e em necessidade de desabafar” (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2017, p.10-11). 

Nesse sentido, ao se aproximarem da instituição com a pretensão de atuarem enquanto 

membro, os novos voluntários, na condição de aprendiz, relaciona-se com os voluntários 

mais antigos, ou experientes, que desenvolvem a tarefa de monitores no Processo de 

Seleção de Voluntários (PSV). 

 

                                                      
481
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O suicídio é comumente reconhecido como uma atitude de violência autoinfringida 

e a esse evento podem estar relacionados a diversos fatores que se interrelacionam e 

abrange, sobretudo, aspectos socioculturais. A prevenção do fenômeno, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (2014), deve ter a atenção dos Países, que além de 

incentivar estratégias preventivas através de políticas, deveriam estabelecer o controle das 

notificações de novos casos.  

Em 2017, no contexto do Setembro Amarelo, o Ministério da Saúde lançou um 

documento de ações estratégicas referente a prevenção do fenômeno e a promoção da 

saúde entre os anos de 2017 e 2020. Essa produção é resultado das responsabilidades 

atribuídas aos governos para que se atentem sobre o problema e este material do MS foi 

construído com base nas diretrizes nacionais para prevenção do suicídio da Portaria nº 

1.876, de 14 de agosto de 2006 (BRASIL, 2017).  

Entre as ações programáticas proposta pela agenda de ações estratégicas 

apresentadas pelo Ministério da Saúde, o CVV é mencionado no que se refere ao 

estabelecimento de um pacto para enfrentamento ao suicídio a nível local. Foi dessa 

maneira que após pouco mais de 50 anos de funcionamento do Serviço de Prevenção ao 

Suicídio sem nenhum apoio de algum Órgão estatal, com a colaboração inédita do MS 

implanta-se o ramal 188, permitindo o serviço atender ligações de todo território nacional 

por um canal de comunicação unificado (BRASIL, 2017, p. 14).  Em 2018 o número foi 

incorporado integralmente às sedes da instituição e diante da baixa atenção a atenção ao 

suicídio no país e tendo em vista o aumento dos alertas que enfocam o fenômeno como 

um problema grave de saúde pública, esse trabalho voluntário passa a ter um maior 

destaque a nível nacional por ser oferecido para qualquer público e de modo gratuito. 

Atualmente, a instituição teve uma maior divulgação a nível nacional devido à 

integralização desse novo número diante da emergência das altas taxas de mortes por 

suicídio.  

Ainda que a instituição disponibilize outros meios para realizar o contato entre o 

voluntário e a Outra Pessoa (OP), como o chat virtual e o atendimento no próprio posto 

são no telefone onde se concentra a maior parte dos atendimentos realizados. Neste 

trabalho mantemos o foco ao aprendizado dos cuidados a fim de desenvolver habilidades 

para lidar, sobretudo, com esse relacionamento assistencial à distancia.  
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A pesquisa teve como interlocutores os voluntários vinculados ao Posto CVV de 

Salvador-Bahia. O serviço na cidade de Salvador foi implantado em 02 de julho de 1988, 

vinte e seis anos após a primeira sede fundada em São Paulo. Nesse posto, o atendimento 

ao telefone está disponível todos os dias da semana, durante 24 horas. 

 

A relação de ajuda do CVV e o Processo de Seleção de Voluntários 

Dentro da instituição, qualquer pessoa que entre em contato com o voluntário em 

busca de atendimento é chamada de Outra Pessoa (OP), isso seria a referência mais 

adequada, segundo a instituição, em detrimento de outros termos como “paciente” ou 

“cliente”, que estaria em descompasso com a prática proposta do grupo. Em confluência 

com o que pretende a relação de ajuda, o CVV segue uma postura de não aconselhamento 

àqueles que procuram o serviço de apoio emocional. A instituição compartilha de um 

modelo triangular (Figura 01) aos quais os voluntários devem se apegar para produzir o 

cuidado. Esse processo trata-se da tentativa de conhecer melhor a pessoa em sua essência 

humana, minimizando as ameaças e constrangimentos que ela encontraria em outros 

âmbitos. 

Figura 1 -  “Triângulo das Bermudas” do CVV 

 

 

Fonte: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2006 

 

A estrutura em forma de triângulo busca ilustrar em que ponta o voluntário, 

durante o atendimento, deve assentar o seu foco, ainda que todos os pontos estejam se 

influenciando. Nas bases estão localizados o “Indivíduo” de um lado e o “Problema” de 
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outro. O “Indivíduo” é caracterizado pelos papéis que os indivíduos reproduzem em sua 

vida cotidiana e suas características pessoais apresentadas ao mundo: seu nome, seu 

endereço, o fato de ser pai ou mãe, sua identidade de gênero, seu exercício profissional, 

entre outros (MARTINS, 2016, p.29). A compreensão é de que tais características do 

“Indivíduo” estão de algum modo alinhadas com o problema que a pessoa que liga esteja 

desabafando. O “Problema” nesse caso é entendido como o motivo do desespero e das 

inquietações daquele indivíduo, o conteúdo dos fatos relatados. A orientação do CVV é a 

de que: “é preciso separar o mal do malfeitor. A pessoa que pratica o roubo e o assassinato 

continuará sendo interiormente sempre uma pessoa e, como tal, merece a nossa 

confiança.” (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2006, tema 3:2). Dessa maneira é 

esperado que o voluntário mantenha o foco do atendimento na pessoa. “Pessoa” é 

entendida nessa circunstância como o ser possuidor de uma força que se movimentará 

sempre em direção ao seu desenvolvimento e resolução dos sofrimentos que lhe afeta. 

Para isso ser possível, nota-se a necessidade do voluntário se afastar do conteúdo que está 

sendo comunicado, atrelado a quem o reproduz, amenizando assim as qualificações, 

ponderações, ojerizas e demais sentimentos que possa afastá-lo da pessoa e do 

sentimento que esse indivíduo, na condição de pessoa, expõe diante daquilo que é 

narrado.   

O CVV tem algumas modalidades de promover atendimento à Outra Pessoa. Além 

do encontro presencial, a Outra Pessoa pode contatar a instituição através do Chat online, 

e-mail ou telefone (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2018, p.11). A maior parte dos 

atendimentos ocorre através de ligações telefônicas. Recentemente, após a integralização 

do número à nível nacional, com a implantação do ramal  188, algumas implicações foram 

percebidas pelos voluntários acerca do trabalho que estes realizam. Enquanto que o 

número anterior atendia somente ligações daquela mesma cidade em que o posto estava 

localizado, o novo número pode atender pessoas de qualquer parte do país, dessa maneira  

os voluntários identificaram maior  aleatoriedade das ligações, e intensificou a 

imprevisibilidade de situações que eles passaram a ter acesso. Nesse aspecto, a prática 

desses cuidadores passou a ser surpreendida por inéditas relações que distanciava das 

condições anteriores que tornava possível atender sempre um público local que ligavam de 

modo rotineiro.  
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Mais uma vez, gostaria de sublinhar que esse tópico foi selecionado de uma 

pesquisa mais ampla, e por isso é importante destacar brevemente que ao falarmos em 

cuidado assumimos essa categoria em diálogo com Mol, Moser e Pols (2015, p.81-82), que 

pensam o cuidado em termos de uma prática e não de um enquadramento. Em outras 

palavras, diante da pretensão de lançar o olhar sobre contextos referentes à práticas de 

cuidado, para as autoras essa realidade traz em relevo o que tem de performativo nessa 

prática,  logo, cuidado não é tomado como um conceito autoevidente ou natural. Ao 

sugerir um protagonismo em considerarmos os contextos de práticas, Mol (2008) 

apresenta o cuidado não como algo auto evidente, mas um elemento de ação, que é 

construído e performado. Na proposta desse texto, o cuidado do CVV, manipulado por 

voluntários de perfis e trajetórias distintas que expressam o interesse comum de se 

disporem à Instituição, decidimos tomar o cuidado também enquanto processo, e não 

como um estilo fixado, já que essa diversidade que permeia a instituição nos provoca a 

direcionar um olhar mais delicado ao que diz respeito às práticas e as percepções a partir 

delas, uma vez que é bastante comum à ideia de cuidado um conjunto de significados que 

reportam certa singularidade de um processo que é demasiado complexo.  Desse modo, 

qual caminho possível para entendermos o processo de aprendizagem de cuidado estando 

este em pleno movimento? 

O Processo de Seleção de Voluntário é o meio pelo qual uma pessoa que deseja ser 

voluntária da instituição passa a conhecer e se preparar para atuar nos plantões.  Esta 

etapa é constituída de 12 encontros que compõem parte teórica e estágios (CENTRO DE 

VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2006), em que ocorre a comunicação das características da 

instituição e o treinamento de papéis, em referência a simulação inspiradas em possíveis 

ligações que podem ocorrer ao começar a assumir os plantões. O treinamento dessa 

maneira justifica-se pelo fato de que o trabalho por ser sigiloso, não permitindo o 

acompanhamento presencial ou orientação dos voluntários veteranos aos novos durante o 

momento dos plantões.  

Nesse processo seletivo, além das características da instituição, é apresentado pelos 

voluntários mais antigos, facilitadores nessa atividade, os aspectos básicos requeridos para 

os novos no engajamento dessa prática. Nessa comunicação surgem elementos como a 

disposição desses futuros voluntários em se colocarem flexíveis quanto as suas crenças; 

estarem abertos às mudanças que o trabalho pode implicar na sua vida e sua visão de 
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mundo e, além disso, a atitude responsável de manter o sigilo e a confidencialidade 

durante sua atuação e até mesmo após a saída da instituição em algum momento (CENTRO 

DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2017). 

A própria instituição menciona em sua apostila algumas aptidões básicas a serem 

desenvolvidas pelos candidatos a voluntário, como humildade, não sectarismo e a já 

mencionada flexibilidade no contexto do trabalho (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 

2006). Essa última contempla outro potencial esperado pela instituição que é a capacidade 

do voluntário em transformar-se, ou seja, não compartilhar de uma visão fixada de si e de 

suas convicções, tomando-as como inabaláveis. 

Aprender cuidados oferecidos à distância, com foco no apoio emocional e numa 

relação que não permite a quebra de sigilo do conteúdo das conversações, nos levou a uma 

reflexão sobre aprendizagens diante de um cenário onde ocorrem encontros entre 

existências diversas e de modo imprevisível. 

Ser flexível é um termo que abarca várias orientações do CVV em relação às 

competências do voluntário. Por vezes ele parece dialogar com outros aspectos, um 

exemplo disso é o fato de o futuro voluntário estar apto a modificar-se, a respeito de suas 

certezas, pois o contexto de cuidado no qual ele se colocará em exercício requer a 

minimização dos julgamentos pessoais, como apontados na apostila: “Esteja do lado dele, 

não do lado das pessoas que o magoam ou que ele pode estar magoando, mesmo que isso 

signifique suspender os próprios pendores e julgamentos.” (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA 

VIDA, 2006, tema 4:1). Essa flexibilidade é o instrumento pelo qual o voluntário se dinamiza 

para exercer uma interação horizontal já que “o ouvinte não é superior ao que fala; eles 

são iguais, embora não idênticos.” (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2006 tema 4:1). 

Em geral, quando falamos em práticas de cuidado relacionado a contextos de 

saúde, pressupomos algumas habilidades básicas para contornar possíveis implicações em 

situações adversas. Esse fazer prático envolve atuações onde as respostas para lidar com a 

circunstância não estão dadas a priori, pois situações envolvendo processos de cuidados é 

marcado por seu caráter contingente. Aprender cuidados, tomando este a partir de uma 

abordagem  de continuidade e imprevisibilidade, buscamos enfatizar  como a realidade dos 

cuidados praticados pelos voluntários do CVV requer algum grau de expertise para lidar 

justamente com a aleatoriedade que permeia a trajetória desses cuidadores no âmbito da 

instituição. É nessa perspectiva de que o aprendizado desse processo de cuidados é 
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movimentado por um acúmulo de repertório durante toda prática voluntária dessas 

pessoas,  desde os seus primeiros momentos em que se aproximaram da instituição. 

Ingold explorou um novo modo de pensar processos de aprendizagens, para ele 

este empreendimento ocorre na aquisição de habilidades e para tanto ele marca uma 

distância do modo clássico que costuma-se pensar o movimento de aprender algo, para ele 

“Las teorías convencionales del conocimiento tratan las habilidades como la aplicación de 

conocimiento ya adquirido.” (2012a, p.73). Para o autor, ao se apegar nesse formato de 

compreensão, teremos o pressuposto de que indivíduos aprendizes representam o 

conhecimento de outros de uma geração outra e que dão continuidade ao fluxo a partir 

desse despejo. O conteúdo que se é apreendido parece inalterado nesse sentido, tendo os 

atores envolvidos o papel de mediadores para transmiti-los ao longo do tempo.   No 

entanto, Ingold nos oferece outro caminho para pensar essa dimensão. Ele entende que o 

processo de mostrar algo a alguém afim de que este experencie em qualquer dimensão 

sensorial, este alguém seria o que ele chamará de “noviço” (INGOLD, 2000, p. 21), que por 

sua vez, receberá chaves de sentido ao longo da sua experiência sensitiva. Esse modelo de 

aprendizado através de um processo de habilitação atrelado aquilo que Ingold chamará de 

Educação da Atenção (INGOLD, 2010), nos permitirá pensar o aprendizado de cuidados 

diante dos fluxos que se mostrarão presentes nos discursos dos voluntários.  

 

Metodologia 

A pesquisa teve como interlocutores os voluntários do Posto CVV da cidade de 

Salvador no estado da Bahia, localizado no nordeste do Brasil. O serviço na cidade de 

Salvador foi implantado em 1988, vinte e seis anos após a primeira sede fundada em São 

Paulo.  

No Posto de Salvador não se distingue candidatos para exercer o trabalho 

voluntário. O grupo é composto de pessoas com perfis heterogêneos que buscam 

desenvolver o trabalho em diálogo com o que a instituição tem proposto. O fluxo de 

pessoas que passam pela instituição, bem como suas respectivas características 

particulares, na perspectiva de alguns voluntários se mostra como positivo, pois dão 

movimento e vida àquilo que o CVV é. 

A pretensão inicial de observar in loco a prática de cuidado realizada na instituição 

foi descartada de início, devido a premissa da instituição em atuar com discrição e sigilo. A 
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impossibilidade de acesso a qualquer elemento que poderia expor de algum modo o 

público que buscam ajuda na instituição, fez com que  eu orientasse minha questão de 

pesquisa envolvendo apenas os voluntários da instituição. 

A produção dos dados foi realizada através do método de entrevistas. Foi adotada a 

técnica de entrevistas no formato semi-estruturado. Entre abril e setembro de 2019, foram 

realizadas as entrevistas individuais e o grupo focal. No total, entrevistei individualmente, 

14 dos 34 voluntários atuantes do posto quando iniciei a produção dos dados e 7 desses 

estavam entre os 9 que participaram do Grupo Focal. As entrevistas foram realizadas em 

sua maioria no próprio Posto CVV de Salvador, apenas quatro foram realizadas em 

residência dos voluntários por motivos específicos. Estiveram, portanto, envolvidos 

voluntários entre 23 a 79 anos de idade, sendo que entre estes havia voluntários que 

tinham desde alguns meses até 28 anos de atuação naquela instituição. Entre os 

voluntários envolvidos no processo, estiveram 10 mulheres e 6 homens. 

 

Aprender Cuidando 

Após o primeiro contato com o CVV, os interessados em se tornar um voluntário da 

instituição experimentam novidades em torno do tipo de cuidado proposto pelo serviço. O 

Processo de Seleção de voluntários é o conjunto de encontros ministrados por voluntários 

mais experientes, que tem como objetivo apresentar ao candidato os pressupostos da 

prática que deverão ser desenvolvida por eles. A prática voluntária do CVV surpreendem 

alguns voluntários, como Carol que de antemão associou o fato de ser um trabalho 

voluntário com outros modelos de voluntariado que já tinha conhecimento: Você acha que 

vai assistir o negócio da palestra né, lá o povo falando e já vai no outro dia ser voluntário. 

Aí quando chego lá descobri que não é (risos).  No entanto, a existência do Processo de 

Seleção de Voluntários, composta por dez encontros, é comunicada na primeira reunião 

que os interessados em se engajar na instituição conhecem o funcionamento deste 

trabalho. Para outros, era estranho precisar passar por um curso antes de iniciar o 

trabalho: 

[...] eu pensava que como professor, eu não teria muita coisa a aprender, afinal já 
tinha quase trinta e tantos anos de magistério, então acreditei que não tinha 
muita coisa assim pra aprender e a pessoa que me atendeu, quando ela disse que 
eu precisava participar de um curso pra ser voluntário, eu achei estranho. (Vítor)  
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 Os voluntários demonstraram que antes de manter contato com o CVV a fim de 

trabalhar na instituição, eles estavam habituados com a ideia de trabalho voluntário como 

uma atividade pontual e não a de assumir um conjunto de normas e responsabilidade 

como a realização de um plantão semanal. Um plantão possui cinco horas, e para gerenciar 

o que ocorre no atendimento que foi desenhado o processo de seleção destinado aos 

novos voluntários. Geralmente essas seleções ocorrem duas vezes ao ano. 

 Esta fase de seleção é na verdade um fluxo de capacitação. Ao concluir os 

encontros, ao seu fim, o voluntário passa a assumir sozinho o plantão de atendimento. Vale 

destacar dois elementos associados ao Processo de Seleção de Voluntários (PSV). O 

primeiro é que em um desses encontros o voluntário é apresentado ao modelo de cuidado 

em que a instituição tem se baseado para orientar a interação entre voluntário e a Outra 

Pessoa, o Triângulo das Bermudas. Alguns voluntários o consideram como uma importante 

ferramenta para realizar sua prática: Aquilo ali é nosso guia, nosso trabalho é baseado 

naquilo ali, o triângulo, você olhando a pessoa, lá em cima né, se a gente sai daquilo ali, 

praticamente o atendimento não vai funcionar cem por cento (Jorge). O segundo aspecto é 

o fato de que o trabalho na instituição, por se caracterizar enquanto sigiloso, os voluntários 

mais antigos não podem acompanhar os novos nos atendimentos. A imersão do voluntário 

novato em um atendimento real ao telefone é realizado sem a presença de outro 

voluntário, porém, é comum que algum voluntário mais antigo esteja na sala ao lado para 

que o voluntário aprendiz peça alguma orientação sem compartilhar o conteúdo escutado. 

 Durante o PSV, para dar suporte ao que os voluntários encontrarão ao assumirem 

seus plantões, ocorrem simulações de atendimentos que serão realizadas entre os 

facilitadores e os aprendizes em treinamento no processo. Nesse momento eles praticam 

como lidar com as mais diversas situações que podem se deparar no curso da prática de 

atendimento. Esse momento, chamado também de “vivência de papéis”, é um dos 

principais exercícios que ilustra para o novo voluntário a realidade do cuidado que ele terá 

acesso a partir do seu primeiro plantão. Esse primeiro plantão é realizado sem 

acompanhamento, trata-se de um momento exclusivo, evolvendo apenas a OP que liga e o 

voluntário que atenderá aquela chamada. 

Ao fim do PSV é comum encontrar relatos de voluntários que se sentiram inseguros, 

ainda que no início tenha o acompanhamento de um voluntário na sala ao lado, que como 
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mencionado, não estará presente durante ao atendimento, mas que dará suporte ou 

sugestões caso o novo voluntário o solicite ao fim da ligação com a Outra Pessoa.  

Para Bárbara assumir o primeiro plantão foi um momento em que se coloca em 

cheque a efetividade do conteúdo aprendido no processo de seleção: é um misto de 

ansiedade de ver como é, se funciona de fato, se tudo aquilo que você aprendeu você vai 

poder fazer, se esse diálogo realmente dá certo[...]. No início, alguns voluntários novatos 

não se sentem tendo potencial para a realidade do trabalho, a exemplo de Roberta que, a 

princípio, achou que não se adaptaria ao tipo de relacionamento que a instituição 

privilegiava, particularmente a prerrogativa de não aconselhamento e  de não julgamento, 

no primeiro dia que eu vim fazer o estágio,eu disse assim, “Não vai dar pra mim, eu  

aconselho muito, eu julgo muito, não tá vendo que isso não é pra mim, não dá...”. Um dos 

impasses notado pelos voluntários é o primeiro impacto que para algumas pessoas são 

tomadas como um alcance inacessível à elas, preveem a dificuldade de adaptação naquele 

modo como esse trabalho voluntário se mostra. 

Como mencionei, as simulações de possíveis atendimentos durante o processo de 

seleção de voluntários é um dos exercícios que o novo voluntário mais se aproxima da 

realidade do atendimento que ele assumirá mais tarde. Nas considerações de alguns 

membros da instituição sobre o processo, a experiência no estágio de vivência de papéis foi 

mais complexa que o próprio atendimento real.  

 

Mas depois eu percebo que o PSV, ele é pior do que as ligações. Eu achei. Eu acho 
que como a maneira que os facilitadores fazem a simulação, eu achei bem pior do 
que como é na vida real. Eles pegam pesado. (Rosa) 
 
[...] os treinamentos são difíceis, nossa, os atendimentos nos treinamentos são 
mais difíceis do que as vezes os atendimentos que a gente faz realmente.(Marina) 

 

Embora essa comparação seja colocada, após a vivência nos atendimentos reais por 

eles realizadoss, os voluntários reconhecem a relevância que os treinamentos de papéis no 

estágio tiveram efeito positivo no desempenho da atuação.  

 

O estágio ajudou, porque que digamos que... o treinamento, que o 
estágio, ajudou. (Marina) 
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A função do treinamento para os voluntários é justamente servir de inspiração para 

que estes adaptem o conteúdo do PSV ao seu jeito de ser sem se distanciar do modelo de 

relação proposto pela instituição.  

Segundo Ingold, o processo de aprendizagem é observado não como um processo 

de enculturação, de preenchimento de um recipiente vazio, mas um processo de aquisição 

em que aquele que ele chama de “noviço” experimenta descobertas em torno do conteúdo 

a ser aprendido. Esse aprendiz, na figura do noviço, recebem chaves que servirão não como 

códigos, ma como pistas que o auxiliará no processo de aprendizado (INGOLD, 2000, p.22). 

A instituição e o voluntário mais experiente, não espera que o candidato à voluntário 

assimile no final de todo o Processo de Seleção de Voluntário todo conteúdo necessário 

para formar um voluntário pronto. A experiência do estágio de treinamentos através das 

simulações de atendimentos entre eles e os demais conteúdos apresentados ao candidato 

busca torná-los aptos par ao primeiro passo, que é o de assumir sozinho o plantão real no 

telefone.  

Um dos aspectos do treinamento apontado por Geraldo como potencial 

contribuinte para o sucesso do formato de aprendizagem é estar consciente da 

possibilidade de erros sem que isso haja um constrangimento:  

 

A gente procura ser de uma forma acolhedora pra que a pessoa que esteja 
no treinamento, fazendo o curso, ela se sinta bem pra falar o que ela 
quiser e nós vamos trabalhando com ela aquela questão de, dentro do que 
ela falou o que é que a gente pode aproveitar (Geraldo) 
 

O exercício parece se basear menos na premissa de acertos e erros, mas em um  

manejo adaptável durante a interação, o que para Roberta é tentativa e erro.  O 

experimento de situações, em particular essas que envolver observação e aprendizado, é 

visto em Ingold um esforço corporal que colabora para o movimento de atenção. É 

justamente essa corporificação que mune o indivíduo de capacidade que o habilita no 

processo de aprendizagem. (INGOLD, 2010, p.17). Ou seja, o engajamento prático, referido 

na possibilidade de experimentar está ligeiramente associado ao que Ingold chamará de 

Educação da Atenção, como o conjunto de movimento que um noviço passa a 

acompanhar, elegendo como chaves importantes para compreender e criar habilidade em 

torno de um conhecimento a ser construído.  
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O voluntário do CVV não realizará um plantão correspondente à filosofia da 

instituição logo na sua primeira atuação, mas estará constantemente em sua prática 

experimentando novas situações e nas reuniões vislumbrando novas chaves a partir das 

simulações performadas por outros colegas. Toda a prática, nesse sentido, servirá de 

orientação para que o voluntário constantemente eduque sua atenção para que o 

atendimento realizado mesmo imprevisível, se aproxime da proposta da instituição.  

Os voluntários apontam a sensação de estar pronto como algo improvável de se 

alcançar, pelo fato de estarem sempre acumulando novas experiências, experiências essas 

que os surpreendem  constantemente no seu fazer prático. 

 

Não, nunca você tá pronto, nunca você tá pronto, não existe esse 
sentimento de “ah, eu sou o cara!”, não dá no CVV, tudo é novidade *...+. 
(Roberta) 
No plantão, se eu abro o plantão, aqui você vai pro desconhecido [...] 
(Débora) 
 

Os voluntários no processo de atendimento atendem ligações aleatórias no sentido 

de que trata-se sempre de pessoas, histórias e contextos novos, portanto cada ligação é 

entendida como uma surpresa. A novidade que Lina menciona e o desconhecido que Mara 

traz no seu discurso, refere-se a esse conjunto de repertório que se expande a partir dessas 

relações inéditas que são desenvolvidas ao longo do processo do cuidado. Dessa maneira, 

o modelo e procedimentos oferecidos pela instituição enquanto recurso de aprendizagem 

sé utilizado como orientação pelos voluntários. Os voluntários não são dotados de 

habilidades apriori, para em seguida serem designados apredizes prontos para exercerem o 

cuidado na prática. Ao contrário, a expectativa da instituição é que essa aquisição de 

habilidades seja uma potencialidade, seja desenvolvida no seu processo de engajamento 

com a prática real.  

Para outros voluntários, a sensação de estar pronto refletiria um sentido de secura 

que não corresponderia ao movimento identificado enquanto inerente ao processo de 

cuidado. 

 [...] Parece que você não tem mais nada o que aprender, mas você está aberto, já 
percebeu que você pode e você percebeu que naquele momento está equilibrado 
para fazer aquilo, mas pronto, aí dá  a impressão de que não há nada mais o que 
aprender. (Geraldo) 
 No dia que eu tiver pronto pra alguma coisa eu tou na hora de embora! É um 
aprendizado, a vida é um aprendizado, a gente não tá pronto nunca pra nada, 
quanto mais com a filosofia do CVV, né?  (Carlos) 
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Percebe-se que o aprender constante move a atuação dos voluntários, a sua 

abertura para o fluxo de crescimento que vão possibilitando sua aquisição de habilidades 

produzirá a extensão do repertório em torno do fluxo das próprias práticas, mas que não se 

pretende uma conclusão, mas uma experiência contínua.  

Para Ingold, qualquer tipo de relação, entre ambientes e organismos vivos ou 

materiais inanimados será percussora de movimentos. Esses movimentos são gerados 

inclusive no relacionamento entre artefatos inanimados, pois estes produzem um efeito 

existencial de um para aquele outro. Para Ingold, a “coisa” se distancia da ideia de objeto, 

diante disso reacenderá a compreensão da vitalidade presente na capacidade de 

desenvolvimento das “coisas”: “as coisas se movem e crescem porque elas estão vivas, não 

porque elas possuem agência. E elas estão vivas precisamente porque não foram reduzidas 

ao estado de objeto.” (INGOLD, 2012b, p. 34).  A “coisa” mencionada por Ingold  se 

relaciona, gera movimento, contribui para o seguimento de linhas e nesse sentido traz em 

evidência a  vida contida no movimentar das relação entre “coisas”.  Diferentemente da 

clássica visão sobre objetos, como elementos inanimados e passivamente manipulados por 

“seres ativos”, as “coisas”, por sua vez, reacendem esse caráter de vitalidade presente no 

crescimento do fluxo de movimentos espelhando assim linhas vitais. 

A ausência de movimentos, ou de vida, segundo Ingold, estaria refletindo uma ideia 

de improdutividade. 

 

[...] poder-se-ia dizer o mesmo de um pássaro-no-ar, ou de um peixe-na-água. O 
pássaro é o seu voar; o peixe, o seu nadar. O pássaro pode voar graças às 
correntes e vórtices que ele introduz no ar e o peixe pode nadar velozmente 
devido aos turbilhonamentos que ele causa com o movimento de suas nadadeiras 
e cauda. Cortados dessas correntes, eles estariam mortos. (INGOLD, 2012b, p.33, 
grifos do autor).  

 

A morte estaria atrelada à visão das coisas como meros objetos. Por isso ele 

aproxima da ideia de “coisa” tudo aquilo que existe, se move e cresce em relação a outras 

“coisas”. O modo como os voluntários percebem a ideia do “estar pronto” enquanto um 

alcance improvável devido as contínuas atualizações em torno da realidade prática do 

cuidado vivenciada por eles, está em compasso com essa ideia de movimento promovido 

pelo encontro das “coisas”. Enquanto isso, a sensação de um dia eles se verem enquanto 

definitivamente prontos  para exercer o trabalho é reportado a uma ideia de secura, de 
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finalização, contrária ao que eles percebem no constante fluxo que permeia as relações de 

encontros imprevisíveis com outras realidades. Os voluntários evitam tomar o seu processo 

de habilitação constante como algo contido, justamente pelo ineditismo produzido pelo 

cenário de relação de ajuda CVV que não prevê uma cristalização de vínculos entre 

voluntários e Outra Pessoa, pois buscam favorecer um apoio temporário, que favoreça a 

dimensão autônoma da OP em buscar por si própria o caminho para o seu crescimento e 

superação do que lhe aflige. Nesse sentido os voluntários não se pretendem enquanto um 

terapeuta, nem conselheiro, mas um amigo ouvinte. Para os voluntários os atendimentos 

são bastante distintos entre si e que isso inviabilizaria qualquer tentativa de manipular o 

manejo como se estivesse seguindo um tutorial padronizado.  

 
[...] cada pessoa que liga não é igual, não existe uma receita de bolo, cada 
pessoa tem um sentimento, cada pessoa tem uma emoção e aquela 
emoção que precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada e a pessoa precisa 
ser cuidada também. (Carlos) 
 
[...] e também na questão dos atendimentos, que você não escolhe 
assunto, a gente não escolhe tema, a gente não escolhe atendimento, 
você vai falar sobre qualquer coisa que a pessoa traga. (Débora) 

 

Apesar de haver o PSV em que instrui os voluntários noviços a desenvolverem as 

primeiras aptidões para assumir o plantão sozinho, o aprendizado seguirá sendo 

experenciado cotidianamente na própria prática e nos treinamentos constantes que 

acontecem nas reuniões do grupo.  

 

O aprendizado vem do próprio atendimento e dos treinamentos né, da 
reflexão. (Bárbara) 
 

Nessas simulações os novos voluntários relatam observar como os demais 

voluntários manejam situações que ele, na sua atuação, teria dificuldade. Para estes novos 

voluntários, a simulação praticada ou assistida servirá como uma lanterna para remodelar 

sua performance nos futuros plantões. Os voluntários apontam que esse momento é 

importante para refletirem sobre como contornar as ligações que eles encontram 

dificuldades em realizar. Dessa maneira, assim como o treinamento, o próprio atendimento 

durante os plantões tem um protagonismo como fonte de aprendizagem para os 

voluntários e não um momento que se colocará em prova o que foi aprendido. Esse 
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percurso diz respeito a um processo de educação da atenção em que o voluntário se 

enxerga adquirindo habilidades, sobretudo, a partir do seu engajamento prático nas 

situações de cuidado que eles estão desempenhando. O processo nesse sentido nos 

demonstra um processo contínuo e imprevisível, de surpresas e novidades que auxiliam na 

construção de corporificação para novas atuações em contextos de novos atendimentos.  

 

Conclusão 

Neste texto enfatizei como os voluntários do CVV ao se aproximarem da instituição 

se adaptam às premissas associada a um modelo de cuidado que tem como ponto de 

partida seu potencial para desenvolver aptidões durante o percurso na própria instituição. 

Vimos que na trajetória desses voluntários as práticas constantes, onde são instados a 

desenvolver relações de cuidado sem acompanhamento, torna-se fonte do processo de 

habilitação e aperfeiçoamento desses membros. A cada nova interação ao telefone, e a 

cada observação de simulações de cuidado realizada por outros voluntários, permite que o 

repertório de como lidar com distintas relações de ajuda se amplie para esse voluntário 

aprendiz. Todo o processo, portanto, estaria menos pautado em um a divisão entre 

aquisição teórica do conhecimento e em seguida realidade prática do cuidado, mas no 

sentido de uma educação da atenção que não se encerra no Processo de Seleção de 

Voluntários, pois o voluntário se vê continuamente adquirindo habilidades ao longo desse 

contexto de práticas no  qual está engajado. 
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CONSELHO ESCOLAR DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
 

Raquel Santos Almeida 482  
 

Resumo 
No Brasil a política sobre drogas abrange diversos setores, entre eles a escola, ambiente de reprodução das 
relações sociais e que está propenso a ser afetado pelas consequências da guerra às drogas. O Conselho 
Escolar de Políticas sobre Drogas é um dispositivo de caráter preventivo responsável pelas ações no ambiente 
escolar pertinentes ao assunto. Contudo, é necessário ressaltar a importância de ter em vista a maneira como 
essa política se construiu e como a guerra às drogas afeta as decisões tomadas pelo conselho. 
 
Palavras-chaves: Conselho Escolar sobre Drogas; Políticas Públicas; Racismo. 

 

Introdução 

O ambiente escolar é rico de vivências e propicia diversas experiências não estando 

isento de reproduzir os mais variados problemas sociais, como é a situação do uso de 

drogas e suas consequências, os muros das escolas não são mais capazes de conter a 

inserção de drogas nos interiores das instituições de ensino, por outro lado também há a 

questão de que os membros da comunidade escolar acabam mesmo fora da escola se 

deparando todos os dias com drogas de diferentes maneiras e pelos mais variados motivos. 

Sendo uma questão que afeta várias etapas da vida, as drogas precisam tornar-se um 

assunto a ser trabalhado nas escolas de maneira responsável e não estigmatizante.  

No Brasil há muito tempo vem sendo construídas políticas de combate às drogas, 

redução da oferta e demanda, políticas que precisam ser questionadas quanto a sua 

efetividade e seletividade, passando por diversos setores públicos, principalmente saúde e 

justiça, fator que faz questionar o papel da educação nesse circuito.  

No que se refere à educação, para este trabalho serão analisadas a Lei nº 10.302 de 

1º de setembro de 2015  de criação e implantação dos Conselhos Escolares Antidrogas, 

bem como a mudança de nome dos Conselhos no Maranhão pela Lei nº 10.655 de 14 de 

agosto de 2017 e como essa política foi implementada, criando nas escolas de ensino 

médio do Estado os Conselhos Escolares de Políticas sobre Drogas, uma política pública 

criada em decorrência dos desafios de desenvolver no ambiente escolar estratégias para a 

                                                      
482
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construção de ações educativas que visam a prevenção ao uso, consumo e abuso de 

drogas. 

Sendo os Conselhos de Direitos ferramentas de controle social e acompanhamento 

das políticas públicas, visando sempre a paridade na composição de seus membros de 

forma a abranger setores diferentes que atuam nas diversas frentes da política em 

questão, a composição dos Conselhos Escolares de Políticas sobre Drogas vislumbrou em 

sua composição a incorporação de agentes diferentes do e no processo educativo, o que 

permite uma visão mais ampliada do problema para além da criminalização e internação, e 

formas diferentes de solução que incluem a prevenção como medida educativa.  

Na atual conjuntura de guerra às drogas é preciso problematizar quem são os 

inimigos que perecem e como eles foram criados e se mantêm, principalmente nas 

periferias das cidades, é importante estar atento a como as políticas sobre drogas 

interferem na vida social das pessoas e criam estereótipos negativos, os Conselhos 

Escolares de Políticas sobre Drogas compõem uma rede de assistência importante e capaz 

de a partir do ambiente escolar ser uma ferramenta na efetivação de políticas públicas 

inclusivas e valorativas da vida. 

 

Conselho? O que é isso? 

Os Conselhos são equipamentos que garantem a participação paritária entre poder 

público e sociedade civil sobre um assunto específico e garantidos pela Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo 204, garantiu a participação popular e controle social acerca 

das políticas públicas. Alguns conselhos nacionais foram extintos pelo Decreto nº 9.759/19 

que revogou o Decreto nº 8.243/14 que instituiu a Política Nacional de Participação Social - 

PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências, e é 

alterado pelo Decreto nº 9.812/2019, deixando a participação popular ainda mais 

fragilizada. Os Conselhos que não foram extintos passaram por modificações em suas 

estruturas, essas ações estatais enfraquecem a participação e controle social das políticas 

públicas. 

A atual Política Nacional sobre Drogas (PNAD) enquanto política pública no Brasil, 

assim como as anteriores, estão intimamente ligadas a saúde e justiça desde o início. A 

principal maneira de acompanha-las é por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (Senad), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública desde o Decreto nº 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.759-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.243-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.812-2019?OpenDocument
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7.426, de 7 de janeiro de 2011, o qual determina a presidência do Conselho Nacional de 

Políticas sobre Drogas (CONAD) ao Ministro desta pasta, e por meio do CONAD que foi 

criado como órgão superior permanente do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas 

(SISNAD)  instituído pela Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Este Conselho não foi 

extinto, porém, sofreu modificações que prejudicam o seu funcionamento com o Decreto 

nº 9.926, de 19 de julho de 2019, retirando a participação da sociedade civil e deixa apenas 

representantes aprovados pelo governo.  

No Maranhão as medidas nacionais não foram seguidas, há o Conselho Estadual de 

Políticas Públicas sobre Drogas (CEPD) criado pela Lei nº 10.492, de 18 de julho de 2016, e 

vários Conselhos municipais Antidrogas e de Políticas sobre Drogas em que há o respeito 

pela paridade em suas composições. A diferença na nomenclatura é um indicativo dos 

debates que giram em torno do assunto e da compreensão das demandas. O CEPD esteve 

primeiramente ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, 

posteriormente foi vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.  

O CEPD é composto por 20 conselheiros, 10 representantes do poder público, dois 

funcionários representando cada secretaria (saúde, segurança pública, educação, 

extraordinária de juventude e desenvolvimento social) e 10 representantes da sociedade 

civil, sendo 5 suplentes e 5 titulares cada um de uma instituição diferente, e eixos 

diferentes da política, onde 5 são representantes de acolhimento, 3 são representantes do 

cuidado e 2 representantes de prevenção. Nessa composição, os representantes que 

defendem as comunidades terapêuticas são a maioria, inclusive ocupando todas as vagas 

titulares. 

Antes mesmo da criação do CEPD foi promulgada a Lei nº 10.302 de 1º de setembro 

de 2015 estabelece as diretrizes para a criação do Conselho Escolar Antidrogas em todos os 

estabelecimentos de ensino do Estado do Maranhão e do selo "Escola Consciente" e dá 

outras providências. Uma lei de iniciativa pioneira que é gerida pela Secretaria de Estado 

de Educação, a qual possui uma cadeira no CEPD onde apresenta as atividades realizadas 

na efetivação da lei. 

Contudo, a política sobre drogas no Maranhão está dispersa entre as ações das 

diferentes Secretarias Estaduais de Governo, a sociedade civil e o poder judiciário no que 

tange a internação compulsória e prisão, em que todos fazem parte do Fórum de Políticas 

Públicas sobre Drogas no Maranhão, ao qual o CEPD está ligado. Não há um plano 

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/orgaos-e-instituicoes-envolvidos-na-politica-nacional-sobre-drogas
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/orgaos-e-instituicoes-envolvidos-na-politica-nacional-sobre-drogas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
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integrado dessa política, o que dificulta o acompanhamento de todos os seus eixos e a 

fiscalização de quem os executa, ficando muitas vezes à cargo da justiça sua efetivação e dá 

espaço para práticas de retorno a instituições nos moldes manicomiais. 

Em um Estado com a maioria da população sendo negra (IBGE, 2017) e com um 

elevado número de quilombos, é primordial a discussão da importância desse debate nas 

escolas, levando em consideração que essa política é responsável pelo encarceramento em 

massa da população negra (BORGES, 2018).  

 

E o conselho escolar? 

A Lei nº 10.302 de 1º de setembro de 2015, estabelece diretrizes para a criação do 

Conselho Escolar Antidrogas em todos os estabelecimentos de ensino do Estado do 

Maranhão e do selo "Escola Consciente" e dá outras providências. A Lei possui 5 artigos, 

nos quais descreve como ele deve funcionar. Em seu artigo primeiro possui três incisos, no 

primeiro estabelece que os planos de ação e formação seguirão os parâmetros da Lei 

11.343/06 e dos conselhos estadual e municipais. No inciso segundo estipula a quantidade 

de membros paritariamente escolhidos, sendo três docentes, três alunos e três pais. No 

inciso terceiro estipula a eleição anual e que os candidatos tenham no mínimo quatorze 

anos. Em seu artigo segundo determina que o conselho realizará atividades de prevenção e 

combate às drogas, em seu parágrafo único estabelece que para as ações o conselho 

poderá contar com outros órgãos que atuam na área. No artigo terceiro cria o selo “Escola 

Consciente” título que será dado pela Secretaria de Estado de Educação, em seu parágrafo 

único estabelece que o selo tem validade de dois anos. No artigo quarto determina que o 

Poder Executivo é que regulará a lei e no artigo quinto a lei entra em vigor. 

Devido debates ocorridos no tocante a maneira como eram denominados os 

conselhos que versam sobre a política de drogas, a Lei nº 10.655 de 14 de agosto de 2017 

muda o nome do conselho para Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas. Uma mudança 

de nome que é necessária e implica no entendimento de como a política é aplicada. 

Sendo um conselho escolar, seu caráter é preventivo ao uso, consumo e abuso de 

drogas na escola, de maneira que a comunidade escolar seja envolvida nas discussões e 

ações desenvolvidas durante o ano letivo, para tanto é necessário um plano de ação que 

leve em consideração a realidade da escola e de seu entorno. Para esse planejamento os 

conselheiros podem contar com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  
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Para entende a importância do conselho e como a política de drogas se constitui no 

Brasil, de maneira que os debates na escola refletem os debates mais amplos na sociedade 

e, portanto, para a execução de um plano de ação é necessário entender a dinâmica de 

como a política de drogas passou a integrar a saúde mental e embasar uma guerra, dos 

quais muitos dos alvos são estudantes. 

 

Saúde mental e políticas públicas sobre drogas no brasil 

A história da saúde mental no Brasil está ligada à construção de políticas públicas, à 

institucionalização da loucura e ao controle do uso de drogas. Assim, a saúde mental no 

Brasil se inicia com o pressuposto de que a psiquiatria teria competência para gerir a vida 

das pessoas consideradas moralmente desviantes e perigosas para o convívio social, e para 

isso precisa lançar mão de uma instituição tal como o manicômio, pautado no isolamento, 

vigilância e controle de corpos. (SILVA; HOLANDA 2004).  

O Decreto nº 508 de 21 de junho de 1890 aponta que desde o início da construção 

das políticas públicas de saúde mental no Brasil havia a possibilidade de internação a 

pedido de terceiros (o que hoje pode ser chamado de internação compulsória). A partir do 

Decreto nº 1.559, de 7 de outubro de 1893, a saúde mental é vinculada à competência do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Desse modo compreendemos que a saúde 

mental surge permeada por intervenções de controle, usando a prerrogativa de 

periculosidade do louco para o asilar, mesmo contra a sua vontade e sem que o mesmo 

tenha cometido nenhum crime que justifique a restrição de liberdade.  

No início da República podemos perceber de maneira ainda mais clara que a lógica 

punitiva da justiça permeia a saúde mental brasileira com o Decreto nº 1.132, de 22 de 

dezembro de 1903, que proíbe a reclusão dos loucos em cadeias públicas e preconiza que 

os mesmos sejam colocados nos hospícios. Os manicômios judiciários, instituições 

especificamente construídas para reclusão de loucos infratores, vão surgir somente com o 

Decreto nº 14.831, de 25 de maio de 1921. O primeiro foi o Manicômio Judiciário do Rio de 

Janeiro, posteriormente denominado Manicômio Judiciário Heitor Carrilho em homenagem 

a seu primeiro diretor, e depois renomeado de Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Heitor Carrilho.  

Com argumentos que correlacionam periculosidade e doenças mentais os usuários 

de drogas são inclusos nas políticas de saúde mental por uma lógica de controle e 
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repressão do uso de drogas com o Decreto nº 4.294 de 6 de julho de 1921, que estabelece 

penalidades para os usuários de drogas, define as condições para a internação dividindo-os 

entre pacientes judiciais, quando condenados por alguma infração, doentes mentais em 

virtude do uso de drogas, e voluntários (SILVA; HOLANDA, 2014). 

A Reforma Psiquiátrica, que ocorreu em diversos locais pelo mundo inspiraram o 

movimento brasileiro contribuindo para que os trabalhadores organizados desde 1978 

como Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), fossem fundamentais na 

constituição e fortalecimento da luta antimanicomial e na construção das bases da reforma 

psiquiátrica brasileira (BRITO e VENTURA, 2012). 

Arbex (2013) no livro “Holocausto brasileiro” mostra a realidade do Hospital 

Colônia, um manicômio localizado em Barbacena – Minas Gerais. As práticas manicomiais 

eram de tortura e humilhação aos internos, que desprovidos de seus direitos foram 

tratados de maneira desumana desde a sua recepção, as dependências físicas do 

manicômio não garantiam nenhum tipo de dignidade e os internos depois de adentrarem 

os muros perdiam suas identidades anteriores. Cerca de 60 mil pessoas morreram no 

Colônia devido às condições degradantes do local em que homens, mulheres e crianças 

dividiam um espaço insalubre e eram violentados de várias maneiras, com a falta de 

cuidado e preocupação com as condições mínimas de sobrevivência como alimentação e 

higiene pessoal, tratamentos como lobotomia que eram realizados inclusive em crianças. O 

Colônia como modelo de manicômio brasileiro foi comparado aos campos de concentração 

nazistas por conta da maneira que as pessoas internadas eram mantidas sob custódia. 

Pitta (2019) aborda a importância dos movimentos sociais dos diferentes 

segmentos contrários aos maus tratos infligidos aos usuários de instituições psiquiátricas e 

que tem no Congresso de Trabalhadores de Bauru realizado em 1987 um marco de 

unificação, o movimento de reforma psiquiátrica brasileiro teve a colaboração de 

profissionais de outros países possibilitando a troca de experiências em prol da defesa dos 

direitos dos portadores de doenças mentais contrariando o modelo vigorado até então, ela 

fala da importância de que a prática clínica seja “implicada de atenção à crise e à 

cotidianidade dos sujeitos desempenhada por todos os integrantes de uma equipe de 

“serviços substitutivos” ao manicômio. (p.4)”. Esses serviços substitutivos garantidos na Lei 

vêm na contramão do que se fazia até então, onde preconizava-se o internamento 

definitivo do louco, a Reforma Psiquiátrica propôs a inclusão das pessoas consideradas 
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doentes mentais na sociedade. Pitta (2019) ainda ressalta uma indústria da loucura que 

dificultou a reforma e por outro lado a mobilização em torno de práticas exitosas de 

cuidado em vários pontos do Brasil, sendo o Estado de São Paulo um referencial, 

juntamente com as lutas dos movimentos em prol da reforma que foi legalizada pela Lei nº 

10.216 de 6 de abril de 2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, originalmente 

proposta por Paulo Delgado, na época deputado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de 

Minas Gerais, que desde 1989 tentava aprovar o Projeto de Lei nº 3.657. 

Tenório (2002) ao fazer o resgate histórico da reforma psiquiátrica afirma que foi 

um processo de ressignificação de conceitos e perspectivas à medida que as instituições 

criadas para a reclusão das pessoas consideradas loucas ou desviantes morais eram criadas 

e o que estava em jogo na concepção de doença mental. A concepção de saúde mental 

esteve a princípio atrelado a um processo de adaptação social e hoje remete ao 

afastamento da figura médica de doença e é um campo de prática para além da medicina. 

A Reforma Sanitária visou a democratização da gestão de saúde como política e social e 

não uma fonte de renda de instituições privadas de internação asilar e assistencial 

financiadas pelo poder público, posteriormente a Reforma Psiquiátrica reforça a 

importância da desinstitucionalização e garantia da cidadania do louco. Tenório também 

ressalta a importância dos movimentos sociais e as experiências institucionais bem-

sucedidas para que a reforma se consolidasse visto a demora na tramitação do projeto de 

lei e suas modificações.   

A Reforma Psiquiátrica no Brasil se baseou na crítica ao modelo hospitalocêntrico, 

visando a implantação de uma rede extra-hospitalar com a proposta de desinstitucionalizar 

as pessoas que estavam nos manicômios. Para isso deveria acontecer progressivamente a 

redução de leitos em Hospitais Psiquiátricos, com a concomitante abertura de serviços 

substitutivos no território. Entre as principais medidas podemos destacar a criação das 

Residências Terapêuticas, o Programa de Volta para Casa, a redução progressiva e leitos a 

partir dos hospitais de grande porte e a criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

A estratégia usada para a desinstitucionalização foi a concepção de Rede e Território, assim 

os usuários da rede criada seriam atendidos em seus territórios de origem, tendo na 

atenção primária os cuidados diários garantidos. Para isso os CAPS foram estratégicos e 

fundamentais para a autonomia dessas pessoas, assim como o Programa de Saúde da 

Família (PSF, posteriormente transformado em Estratégia de Saúde da Família - ESF). 
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Pessoas de todas as idades poderiam ser atendidas sem saírem de seus territórios de 

origem, o que permitiria a inclusão social e a ampliação da rede de forma intersetorial, com 

a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, na educação, na assistência social, em 

Centros de Convivência e Cultura, possibilitando que as famílias pudessem acompanhar os 

usuários, diferente do que acontecia antes quando as pessoas eram afastadas do convívio 

familiar e social. (BRASIL, 2005) 

Após Reforma Psiquiátrica o Ministério da Saúde implementa a política para 

atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, organizada para contemplar a 

interseorialidade na atenção integral como o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

outras Drogas, o CAPS-ad, que seguindo o modelo de cuidado não asilar oferecido pelos 

CAPS às pessoas com doenças mentais, refere-se especificamente ao cuidado aos usuários 

de substâncias psicoativas oferecendo um espaço de não internação em que poderiam 

receber a assistência necessária,  e a Redução de Danos e Riscos sociais e à saúde, política 

reconhecida como eficiente por não forçar os usuários de drogas à abstinência, mas propor 

alternativas de saúde visando reduzir os danos associados ao uso e respeitando a 

autonomia da pessoa que não quer parar de usar, o contrário da internação compulsória. 

(BRASIL, 2003) 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída pela Portaria nº 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011 e estabelece no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS a articulação 

dos pontos de atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Em seu artigo 9 abre 

precedente de que as Comunidades Terapêuticas possam ser utilizadas como lugares de 

acolhimento transicional de até nove meses, um risco diante das conquistas da Reforma 

Psiquiátrica por serem lugares que reproduzem a lógica manicomial e exigem abstinência 

para o tratamento com viés religioso. (CFP, 2018) 

No âmbito da justiça a principal mudança se dá com a Lei 11.343 de 23 de agosto de 

2006 que foi regulamentada pelo Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006, conhecida 

como Lei de Drogas traz em seus artigos aspectos que vão contra a Reforma, como a 

internação compulsória e a prisão. A dependência é considerada doença e por isso ao 

usuário é fixado o tratamento, mesmo que forçado e ao traficante é determinada a prisão. 

Essa política é responsável pelo superencarceramento e aumento de instituições de 

privação de liberdade, sejam elas no eixo da justiça ou da saúde.  Borges (2018) apresenta 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.912-2006?OpenDocument
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dados que apontam para o encarceramento em massa da população negra após a 

aprovação da Lei de Drogas, em que com base em um discurso de epidemia de drogas e 

amedrontamento da população são justificadas as ações racistas do Estado por meio da 

justiça criminal, criando um pano de fundo para ações de militarização de bairros 

periféricos, historicamente construídos com a maioria de sua população sendo negra, 

criam-se os aparatos legais racistas de uma guerra às drogas como aponta a Iniciativa 

Negra por uma Nova Política sobre Drogas. 

Desde 2016 com o governo Temer a RAPS passa por um desmonte, iniciado com a 

Emenda Constitucional –EC 95 que segmentou a rede e retirou recursos os desviando para 

comunidades terapêuticas. Esses cortes são um retrocesso para o funcionamento da RAPS 

como política de saúde mental, impedindo a continuidade da Reforma Psiquiátrica que 

trouxe uma nova perspectiva na maneira de cuidar das pessoas que precisam de 

atendimento de saúde mental, a Reforma possibilitou os entender enquanto capazes de 

convívio social. Outro retrocesso foi a Lei 13.840 de 5 de junho de 2019 que atualiza a 

política sobre drogas de maneira a desconsiderar todos os avanços que ocorreram desde 

2001, viabilizando proposições manicomiais. 

É importante ressaltar a necessidade da existência das políticas públicas de saúde 

mental, não como foram criadas, mas como foram preconizadas pela Reforma Psiquiátrica, 

em que há o tratamento com base na inclusão e não exclusão. A saúde como direito de 

todos e dever do Estado deve ser garantida, as doenças mentais necessitam de atenção e 

tratamentos efetivos e não podem ser usadas como justificativa para uma guerra às drogas 

com base da segregação racial amparada no sistema judiciário como aponta Valois (2017), 

onde descreve a maneira que no Brasil foi construída aos moldes norte-americanos uma 

guerra criada legalmente que deu suporte para uma série de ações de violência contra a 

população pobre, jovem e negra do país. 

 

Racismo estrutural e necropoder na guerra às drogas 

A forma como a saúde mental foi sendo institucionalizada no Brasil pelas 

legislações, embasou às percepções sobre como lidar com as pessoas que se desviavam da 

norma moral, essas percepções refletem o processo histórico de construção do Brasil a 

partir de relações de dominação racial.  
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Almeida (2018) ressalta que o racismo é decorrente da estrutura social que teve no 

racionalismo colonialista um projeto estruturante de dominação simbólica responsável 

pela segregação racial que passou a fazer parte da ordem social, com isso as instituições 

são racistas porque a sociedade é racista e, portanto, seus projetos políticos e econômicos 

legitimam as hierarquias sociais pautadas nas classificações raciais. O Estado como forma 

política do mundo moderno é a condensação material de uma relação social de forças, 

firma suas bases na concepção de nação e defesa do território, onde permeia as 

subjetividades na construção do nacionalismo com discursos ideológicos que justificam a 

dominação por meio de seus aparelhos de força, Almeida (2018) ainda aponta que o 

racismo é uma tecnologia de poder à qual o Estado usa para exercer sua soberania, com 

isso o racismo serve para fragmentar a sociedade entre superiores e inferiores e justificar a 

morte. 

Mbembe (2016) propõe a noção de Necropolítica para pensar a maneira como o 

Estado moderno se constrói a partir de concepções hierarquizantes e exerce sua soberania 

sob a vida e a morte de quem está sob sua tutela, assim, a guerra está ligada à política e 

criação de inimigos, mesmo que imaginários, e a violência se torna um direito e uma 

tecnologia para a ocupação colonial de controle físico e territorial. O Estado passa a ser de 

exceção e sítio, exerce sua soberania ao decidir o que importa ou não, e em nome de uma 

identidade nacional é permitida a vigilância como forma de poder e manutenção, forçar o 

inimigo à submissão e o controlar com práticas de terror passa a ser permitido para evitar a 

guerra e seus danos. 

No Brasil é criada uma guerra às drogas da qual Valois (2017) identifica suas raízes 

norte-americanas, em que ao ser reproduzida aqui denota marcas de uma construção 

histórica de controle do Estado sob uma parcela específica da população, onde o poder 

político exercido pelo legislativo aponta uma violência estruturada nas instituições judiciais 

que entendem a saúde pública como bem jurídico tutelado nos crimes de drogas, atingindo 

prioritariamente a população negra.  

A história brasileira é permeada pelos conflitos pautados na segregação racial, onde 

a população negra ainda hoje sofre com as consequências do pensamento colonial que 

impregna as políticas públicas. Borges (2018) ressalta a maneira como o Estado é racista, 

seja na ausência de políticas públicas que beneficiem a população negra, seja nas políticas 
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públicas de controle do corpo negro que é perigoso e por isso precisa ser controlado, para 

isso a política de drogas tem um papel fundamental. 

O projeto político colonial que fundou o Brasil, e até hoje alicerça as relações 

sociais, teve raízes na economia escravocrata, onde foi necessário inventar uma raça 

inferior, o negro nasce então no encontro com o branco colonizador (FANON, 2008) que se 

utiliza de marcadores raciais para aprisionar os negros em um regime de escravidão e 

domesticação do corpo para aceitarem as imposições da também inventada supremacia 

branca. As pessoas que foram sequestradas da África e forçadas a viverem sob o regime da 

escravidão, bem como seus descendentes sempre foram os alvos de vigilância e punição, 

onde a política sobre drogas é um reflexo de como a Necropolítica tem um alvo específico. 

 

Considerações finais 

  É possível falar de um racismo estrutural que permeia as ações de Estado em todos 

os níveis, e aparece na maneira como os equipamentos estatais que justificam a morte 

agem. Dar visibilidade a esse mecanismo de controle responsável pela manutenção das 

desigualdades sociais no Brasil é como diz Ribeiro (2019) dar lugar de fala a pessoas 

historicamente segregadas e silenciadas, de maneira que seja possível a partir do discurso 

produzido sobre a guerra às drogas refletir sobre as diferenças ideológicas dos lugares 

sociais que o produzem (ORLANDI, 2017), é preciso falar sobre o assunto de maneira a 

garantir que, os agentes sociais que estão na escola possam compreender o processo de 

como a política de drogas se constituiu de forma a embasar suas propostas de ações de tal 

forma que possam ao levar em consideração o público que frequenta a escola e o entorno 

em que ela está inserida, compreender a importância de ações não prisionais, não 

manicomiais e nem pautadas em conceitos morais, e sim que primem pela saúde mental.  

O Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas no Maranhão tem grandes desafios, 

um deles é por ser parte de um dos braços do Estado, a Escola, que diferente da segurança 

não pode usar da violência em suas ações, para tornar-se uma lei prescrita em aplicada. O 

ambiente escolar deve ser um espaço onde as pessoas possam encontrar um caminho para 

a melhoria da qualidade de vida, independente de suas escolhas pessoais que precisam ser 

respeitadas. 
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O CUIDADO NA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS: UM 
ESTUDO DE CASO NA CASAI-DSEI LESTE EM BOA VISTA/RR 

 

Dayana Figueiredo Bednarczuk483 
 Lilian Leite Chaves484  

 
RESUMO 
Este artigo consiste em minha proposta de pesquisa de mestrado, abordando uma reflexão etnográfica 
acerca da implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas na Casai Dsei Leste 
em Boa Vista/Roraima. Tal dispositivo requer a adoção de um modelo complementar e diferenciado de 
organização dos serviços, voltados para a proteção, promoção e recuperação da saúde, que garanta aos 
indígenas uma atenção diferenciada de acordo com a sua cultura.  
 
Palavras-chave: política de saúde indígena; prática dos cuidados; sistemas tradicionais 

 
INTRODUÇÃO 

A população indígena no Brasil é estimada em aproximadamente 490 mil pessoas, 

distribuídas em 220 sociedades indígenas. Constituindo uma acentuada sociodiversidade 

que equivale a 0,25% do total de habitantes brasileiros. Essa imensa diversidade étnica e 

linguística coloca o Brasil entre as maiores do mundo, com aproximadamente 60 grupos 

indígenas isolados dos quais ainda não existe informações; 180 línguas faladas por esses 

grupos, as quais compõem mais de 30 linguísticas diferentes de acordo com a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI). 

O Estado de Roraima se localiza no extremo norte do Brasil, fazendo fronteira com 

países sul-americanos, sendo a Venezuela ao norte e noroeste e a Guiana ao leste. Destaca-

se por seu contexto multicultural e pluriétnico que abarca uma diversidade de povos, 

línguas e costumes. É o estado com a maior população indígena do Brasil, segundo o último 

censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pouco mais de 

11% da população roraimense se declarou indígena em 2010, maior percentual do País. 

Distribuídos nas etinias: Wapichana, Ingariko, Taurepang, Macuxi, Wai Wai, Yanomami, 

Patamona, Sapará, Yekuana e Waimiri Atroari. 

A pesquisa deste projeto foi escolhida pelo fato de que o estado de Roraima possui 

a maior população indígena em percentuais no Brasil, trata-se de uma sociedade que 

                                                      
483

 Assistente Social, mestranda do Programa de Pós Graduação em Antropologia Social na Universidade 
Federal de Roraima. 
484

 Professora adjunta do Instituto de Antropologia da Universidade Federal de Roraima. 



1258 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

percorreu uma longa jornada de luta pelo reconhecimento dos seus direitos, pelo respeito 

as suas peculiaridades e diversidade cultural e a busca constante de usufruir um sistema de 

saúde que respeitasse as suas diversidades culturais.  

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas integra a Política 

Nacional de Saúde (PNASPI), compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da 

Saúde com as da Constituição Federal, reconhecem aos povos indígenas suas 

especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais. Foi regulamentada pelo 

Decreto n.º 3.156, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as condições de assistência à 

saúde dos povos indígenas, e pela Medida Provisória n.º 1.911-8, que trata da organização 

da Presidência da República e dos Ministérios, onde está incluída a transferência de 

recursos humanos e outros bens destinados às atividades de assistência à saúde da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), e pela 

Lei nº 9.836/99, de 23 de setembro de 1999, que estabelece o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O percurso histórico das políticas de saúde indígena estreia no início da colonização 

portuguesa, a assistência à saúde dos povos indígenas era realizada por missões religiosas e 

posteriormente, pelo Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores 

Nacionais (SPILTN, a partir de 1918 apenas SPI) criado, a 20 de junho de 1910, pelo Decreto 

nº 8.072, tendo por objetivo prestar assistência a todos os índios do território nacional. As 

ações do novo órgão resumiam-se a prestação de serviços emergenciais ou inseridos em 

processos de pacificação e a assistência à saúde continuou desorganizada e esporádica.  

Segundo a FUNAI (2004), na década de 1950 foi criado o Serviço de Unidades 

Sanitárias Aéreas (SUSA), vinculado ao Ministério da Saúde, com o propósito de oferecer 

ações básicas de saúde a populações indígenas e rurais em locais de difícil acesso. As ações 

eram basicamente voltadas para a imunização, atendimento odontológico, controle de 

tuberculose e outras doenças transmissíveis. Em 1967 foi estabelecida a Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), em substituição a SPI. Com base no modelo de atenção do SUSA, realizou 

a primeira tentativa de sistematização da assistência à saúde, implantando as Equipes 

Volantes de Saúde (EVSs) que realizavam assistência de forma esporádica através de 

atendimentos médicos, vacinação e supervisão do trabalho do pessoal de saúde local, que 

na época eram exercidos por auxiliares ou atendentes de enfermagem. 
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Esse modelo deparou-se com inúmeras dificuldades, tais como: a falta de 

planejamento e da integralidade das ações; política de remuneração não contempladora 

de tempo integral; carência de infra-estrutura e recursos; falta de articulação com outros 

níveis de ação; ausência de um sistema de informação em saúde e a falta de preparo de 

recursos humanos. E com o passar do tempo as EVSs fixaram-se em centros urbanos 

tornando-se esporádica sua atuação nas aldeias até chegar ao ponto de não trabalhar mais 

nas comunidades indígenas.  

Profissionais não-qualificados passaram a assumir os postos indígenas prestando 

serviços emergenciais e curativos sem qualquer acompanhamento técnico, ignorando os 

especialistas nativos, não valorizando os sistemas de representações de valores locais e 

crenças relacionadas ao processo de adoecimento. Nesse contexto, muitos indígenas 

começaram a mobilizar-se no sentido de adquirir conhecimento para buscar alternativas 

para o controle sobre os agravos de maior impacto sobre a saúde, assim, surgiu o 

movimento que deu origem a processos de capacitação dos agentes indígenas de saúde 

(AIS) e de valorização da medicina tradicional indígena. Em algumas comunidades de difícil 

acesso o AIS é o único recurso diante da doença.  

 

A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE INDÍGENA 

No início dos anos 1970, ocorreu um movimento encabeçado por antropólogos, de 

âmbito internacional, constituído por organizações (Cultural Survival, Survival International 

e o International Work Group for Indigeno Affairs). Havia uma forte preocupação política e 

ética em relação aos direitos humanos e culturais dos povos indígenas. Essas organizações 

foram importantes na sensibilização de órgãos como as Organização das Nações Unidas 

(ONU) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

Após uma série de movimentos que lutavam pelo reconhecimento dos direitos 

indígenas, foi sancionado o Estatuto do Índio, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que 

regulamenta a questão indígena no Brasil, trazendo como propósito a preservação da 

cultura, a integração progressiva e harmônica dos mesmos à comunhão nacional, embora 

muito criticada devido à ênfase dada à necessidade de integração dos índios à nação. 

Quanto ao índio, o Estatuto no caput do seu art 1º manifesta o propósito de integrá-los, 

progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. Nessa perspectiva:  
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[...] índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana 
que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas 
características culturais o distinguem da sociedade nacional [...] Comunidade 
indígena é um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em 
estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão 
nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem, contudo 
estarem neles integrados.   

 

Em 1988, Constituição do Brasil dá um novo redirecionamento às questões indígena 

ao desviar o foco da integração à sociedade nacional para o reconhecimento do estado de 

direito à diversidade cultural e social, além de e outros direitos, inclusive o direito de 

reconhecer publicamente as Organizações Indígenas inseridas na sociedade civil e política, 

assim como o direito ao acesso e posse da terra.  

Na década de 1980 ocorreram inúmeras e significativas transformações na 

sociedade brasileira, especialmente o fim da ditadura militar e a promulgação da nova 

Constituição com importantes repercussões sobre a política nacional de saúde e sobre a 

política indigenista. Em 1986 aconteceu a I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do 

Índio (I CNPSI), com a presença de lideranças de várias comunidades indígenas, órgãos 

públicos e organizações da sociedade civil para discutir uma proposta de Diretrizes relativas 

à Saúde do Índio. 

 O objetivo da Conferência era avaliar a situação de saúde e criar uma política 

efetiva para os povos indígenas. Naquele momento, o gerenciamento das ações e serviços 

de saúde direcionados às nações indígenas tornou-se responsabilidade do Ministério da 

Saúde, integrado aos demais níveis de atenção do SUS. O evento foi uma expressão inicial 

do princípio de atenção diferenciada pela situação multicultural de ações e serviços de 

saúde. 

Em 1988 a Constituição Brasileira definiu os princípios gerais do Sistema Único de 

Saúde, regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, expressou a democratização dos serviços de 

saúde, e estabeleceu que a gestão fosse do Ministério da Saúde. Definiu o papel central do 

usuário e descentraliza o poder das macroestruturas para níveis locais e regionais 

possibilitando ampla participação de todos os setores que compõem o cenário da saúde. 

Assegurou que a prestação de assistência à saúde indígena é dever do Estado e tem como 

objetivos a universidade, a integralidade e a equidade dos serviços de saúde.  

O Decreto nº 23 da Presidência da República de 1991 transferiu as 

responsabilidades pela coordenação das ações de saúde voltadas a comunidades indígenas 
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para o Ministério da Saúde por meio da Fundação Nacional de Saúde. Estabelecendo os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas como base de organização dos serviços de saúde e 

criação da Coordenação de Saúde do Índio (COSAI), subordinada ao Departamento de 

Operações da FUNASA.  A II CNSPI e o I Fórum Nacional de Saúde Indígena (I FNSI) 

realizados em 1993 deram continuidade ao debate da saúde indígena. A Conferência 

reafirmou as propostas da I CNSPI e propôs:  

 
[...] a estruturação de um modelo de atenção diferenciada, baseado na estratégia 
de Distritos Sanitários Especiais Indígenas, como forma de garantir aos povos 
indígenas o direito ao acesso universal e integral à saúde, atendendo às 
necessidades percebidas pelas comunidades e envolvendo a população indígena 
em todas as etapas do processo de planejamento, execução e avaliação das ações 
(FUNASA).  

 

Com base nas diretrizes da II CNSPI foi encaminhado um documento para o 

Deputado Federal Sergio Arouca que versava sobre implantação de um modelo de saúde 

adequado às necessidades dos povos indígenas e solicitava a elaboração de um projeto de 

lei para a criação do Subsistema Diferenciado de Saúde Indígena. O Decreto n.º 1.141, de 

19 de maio de 1994, revogou o Decreto n.º 23, indo de encontro aos princípios e diretrizes 

de construção da política de atenção à saúde que previa a criação de um subsistema de 

atenção à saúde indígena no âmbito do SUS. O ato presidencial constituiu uma Comissão 

Intersetorial de Saúde do Índio (CISI) com a participação de vários ministérios relacionados 

com a questão indígena sob a coordenação da FUNAI.  

Assim, as ações de saúde indígena ficaram divididas entre FUNAI e FUNASA. A 

primeira ficou com a função de recuperar a saúde dos enfermos, e a segunda, com a 

responsabilidade de desenvolver estratégias de prevenção de doenças. A divisão de 

atribuições na assistência à saúde persistiu durante a década de 1990 de forma 

fragmentada e conflituosa.  

Em 1997, o Ministério Público através de pareceres, alega a inconstitucionalidade 

da coordenação da saúde indígena pelo Ministério da Justiça/FUNAI. Ao mesmo tempo 

defendia que a responsabilidade sobre as questões de saúde dos povos indígenas deveria 

ser do Ministério da Saúde. A Lei n.º 9.649, promulgada em 1998 declara que saúde 

ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, 

inclusive a dos trabalhadores e dos índios passa a ser de responsabilidade do Ministério da 
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Saúde. O retorno oficial da FUNASA como responsável pela saúde dos povos indígenas 

ocorreu com a publicação da Medida Provisória n.º 1.911-8 de 29 de julho de 1999.13  

Compatibilizando as leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal que 

reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos 

territoriais, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas. 

10-11 Proposta regulamentada em 28 de agosto de 1999 através do Decreto nº 3.156 da 

Presidência da República que dispões sobre as condições de assistência à saúde dos povos 

indígenas, e, criação e inserção dos distritos sanitários especiais indígenas (DSEI) no âmbito 

das Coordenações Regionais da FUNASA. 

A implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

requer a adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços 

voltados para a proteção, promoção e recuperação da saúde, que garanta aos índios o 

exercício de sua cidadania nesse campo. O propósito central desta política é garantir aos 

povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando a diversidade social, cultural, 

geográfica, histórica e política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam a 

população indígena mais vulnerável aos  agravos à saúde  de  maior  magnitude  e  

transcendência  entre  os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito 

desses povos à sua cultura. (BRASIL. Lei nº 9.836 de 23 de setembro de 1999). 

O distrito DSEI diz respeito a uma unidade organizacional da FUNASA que 

corresponde a terras indígenas e possui autonomia administrativa.  

 
[...] um modelo de organização de serviços - orientado para um espaço etno-
cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, que 
contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e 
qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e 
das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais 
necessárias à prestação da assistência, com controle social (FUNASA). 

 

Os Distritos foram implantados de modo a dispor de uma rede de serviços de 

assistência básica hierarquizada e integrada com a rede de complexidade crescente do SUS. 

São 34 Distritos Especiais Indígenas, em todo o território nacional com subordinação 

técnica ao Departamento de Saúde Indígena da FUNASA, em Brasília e às Coordenações 

Regionais da FUNASA nos estados, são compostos por unidades de saúde dentro das Terras 

Indígenas (TI), que contam com o trabalho dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e dos 
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Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN); pelos pólos-base, que incluem as Equipes 

Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI); e pelas Casas do Índio (CASAI), que apoiam os 

serviços de média e alta complexidade referenciados na rede do SUS. 

 

Figura 1 -  Organização do Dsei e Modelo Assistência 
 

 

Fonte: FUNASA, 2009. 
 

Roraima dispõe sobre as condições de assistência à saúde dos povos indígenas de 2 

(dois) DSEI’s são eles: DSEI- Yamomani-Yekuana, que atende a região Yanomami e DSEI-

Leste atendendo as regiões do Taiano, Wai-Wai, Serra da Lua, Serras, Baixo Cotingo, 

Ingarikó, Surumu, São Marcos, Amajari, Raposa e Murupu. Cada um destes distritos 

possuem uma CASAI, sendo um estabelecimento de apoio e tem como atribuição receber e 

apoiar o indígena que vem referenciado de sua localidade, em busca de assistência em 

saúde. 

Em 14 de dezembro de 2017, o DSEI Leste Roraima inaugurou, em Boa Vista (RR)a 

sua Casa de Saúde Indígena (CASAI). O prédio está localizado na BR-174, bairro Raiar do 

Sol, com capacidade para atender até 500 pessoas, com alojamentos, quartos e cozinhas 

adaptadas às necessidades dos indígenas. Com atendimento médico, de enfermagem, 
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acompanhamento psicológico e ações de assistência social.  Segundo o Ministério da Saúde 

(2017), o DSEI Leste Roraima, atende a uma população de 47.549 indígenas, com 14 etnias 

distintas, vivendo em 310 aldeias. A estrutura do Distrito abrange 10 municípios e somam-

se 34 Polos Base e uma CASAI, com uma força de trabalho de mais de 1.120 profissionais. 

Conforme censo divulgado em 2010 pelo IBGE, Roraima é um estado cuja 

população é predominantemente indígena, contabilizando 32 TIs homologadas, nas quais 

representam 46% do território do estado. Em números proporcionais, Roraima é o estado 

do país com a maior população indígena.  

Em Roraima, o maior percentual de indígenas está no município de Uiramutã, 

ocupado por parte da TI Raposa Serra do Sol, com 88,1% da população são indígenas. O 

município de Normandia (56,9%) ocupa a segunda posição no ranking, seguida por 

Pacaraima (55,4%) e Amajarí (53,8%), todos estes municípios estão sob a cobertura dos 

serviços de assistência à saúde do DSEI Leste. Partindo desta premissa buscamos responder 

as seguintes questões:  

Quais avanços obtidos com as políticas públicas em saúde indígena com a 

implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena? Como ocorreu o processo de 

implementação de uma CASAI para as comunidades assistidas pelo DSEI-Leste? e Como 

acontece o atendimento aos indígenas vislumbrando seus aspectos culturais, sociais e 

antropológicos em seus sistemas tradicionais de saúde e no processo saúde-doença na 

prática dos cuidados? 

O objetivo central desta pesquisa é de identificar a implementação da PNASPI no 

atendimento aos usuários dos serviços de saúde na CASAI Leste em Boa Vista/RR a respeito 

dos seus sistemas tradicionais de saúde no processo saúde-doença na prática dos cuidados. 

Através da realização de um estudo da PNASPI, esperamos conhecer como ocorre o 

acolhimento e o itinerário terapêutico dos pacientes indígenas, para relacioná-los; e por 

fim identificar o reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas, a 

respeito dos seus sistemas tradicionais de saúde no processo saúde-doença na prática dos 

cuidados. 

A pesquisa constitui em um de estudo de caso, exploratório de abordagem 

qualitativa, que será desenvolvido a partir de levantamentos bibliográficos e documental, 

observação em campo, coleta de dados, seleção e determinação do recorte da pesquisa 

estabelecida uma amostra obedecendo os seguintes critérios: 

http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/normandia.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/pacaraima.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/cidade/amajari.html
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 Usuário referenciado; 

 Usuário contra referenciados; 

 Usuário praticante de medicina tradicional; 

 Usuário não praticante de medicina tradicional; 

 Equipe multidisciplinar;  

Após a coleta de todos os dados, será elaborada a sistematização da informações 

para posterior interpretações correlacionadas com o referencial teórico estudado.  

 

O TRABALHO COLETIVO MULTIDISCIPLINAR  

A consideração das especificidades que conformam cada categoria profissional ou 

área do saber e suas articulações possíveis dentro dos espaços definidos por demandas 

complexas que extrapolam as fronteiras estabelecidas pelos núcleos de determinadas 

profissões ou áreas do conhecimento, constituem campos essencialmente 

interdisciplinares e interprofissionais. 

São apontados como importantes e essenciais para a atuação dos agentes imbuídos 

de ofertar cuidados à saúde das pessoas, individual e/ou coletivamente, no campo da 

saúde, a necessidade de mais colaboração entre disciplinas e profissões é frequentemente 

ressaltada em diversas publicações e apontada como possível solução para diversos 

impasses e questões vividas pelos profissionais (e pelas equipes) que atuam em programas 

e serviços dos setores da saúde, assim como fundamental para a qualidade do cuidado 

oferecido a indivíduos e populações.  

As publicações acadêmicas acerca da temática de equipes interdisciplinares no 

campo da saúde nos indicaram a predominância da multidisciplinaridade a partir do 

agrupamento de múltiplas categorias profissionais. A multidisciplinaridade é caracterizada, 

a partir da tipologia proposta por Jantsch (2000), pela justaposição de várias disciplinas em 

torno de um mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de relações entre os 

profissionais representantes de cada área no plano técnico ou científico.  

Dentre os profissionais que conformam a área de atuação da saúde, o profissional 

médico aparece em lugar de destaque. O cuidado à saúde realizado por profissionais, 

conforme observado a partir da análise das referências encontradas, tem sido centralizado 

no médico com uma valorização da atenção médica especializada e instrumentalizada pela 

tecnologia disponível no mercado da saúde.  
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A medicina, enquanto campo de prática dominante no âmbito do cuidado à saúde, 

configura as suas concepções e intervenções a partir de uma noção de saúde enquanto 

ausência de doença e de cuidado associado aos “especialismos”, ao emprego de 

tecnologias e procedimentos objetivando a remissão de sintomas e o prolongamento da 

vida.  

A clínica, saber e prática central na medicina, surge como a ação, inserida num 

contexto social e cultural, que se instrumentaliza de um conjunto de ferramentas técnicas 

biomédicas – homogêneas, homogeneizantes e marcadas pelo mecanicismo, fragmentação 

e tecnicismo biológico – para procurar dar respostas singulares às necessidades e às 

demandas em saúde de pessoas que a ela recorrem (PINHEIRO & MATTOS, 2006a).  

A categoria foucaultiana do Cuidado de Si (FOUCAULT, 1985) apresenta o cuidado 

como expressão de formas de vida da civilização ocidental e, de acordo com uma tradição 

que remonta a muito longe na cultura grega, o cuidado de si está em correlação estreita 

com o pensamento e a prática médica. 

Determinar a doença como fato patológico e distanciá-la da esfera existencial do 

sujeito adoecido, a medicina científica, no seu processo histórico, retirou do adoecer seu 

conteúdo, sua substância, reconhecendo-a apenas em sua exterioridade e privando o 

sofrimento da sua dimensão produtora de sentidos e autoconhecimento ao seu portador, 

negando sua subjetividade.  

Evidentemente, esta abordagem sofreu duras críticas e a medicina contemporânea 

tem produzido discussões de uma outra dimensão clínica para o respeito à subjetividade e 

individualidade dos sujeitos. 

 Contudo, opta-se, aqui, pelo enfoque na clínica tradicional, conforme definida por 

Foucault, por compreender que tal tradição tem influência naquilo que se define e aplica 

como cuidado na atualidade.  

Autores como Foucault analisaram o desenvolvimento histórico do pensamento 

científico voltado para a construção racional do saber médico, que, de várias maneiras, 

teve efeito na produção de um modelo técnico-centrado de atenção à saúde, que persiste 

na contemporaneidade. O ser humano visto como máquina desregulada que precisa ser 

retificado e orientado na direção da saúde, um estado hipotético de bem-estar a ser 

alcançado pela intervenção externa de um profissional qualificado. 
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Todavia, faz-se necessário assinalar ações existentes, e, em muitos contextos 

predominantes, pautadas em uma perspectiva biomédica clássica, para que possamos 

avançar no debate e quiçá produzir mudanças. 

De um olhar inicial classificador dos processos de adoecimento, passou para um 

olhar calculador, que não se contenta apenas em constatar o que é evidente, mas estende 

sua capacidade especulativa para o cálculo dos riscos. Em ‘O Nascimento da Clínica’, Michel 

Foucault9 descreveu o desenvolvimento da medicina moderna a partir do século XVIII, de 

forma a dar visibilidade para a formatação do modelo de cuidado da ciência clínica, por 

meio de uma reorganização, em profundidade, não só dos conhecimentos médicos, mas, 

sobretudo, do desenrolar de um novo discurso emanado de uma nova experiência com a 

doença. 

Na cultura de si, o aumento do cuidado médico foi claramente traduzido por uma 

certa forma, ao mesmo tempo particular e intensa, de atenção com o corpo por parte de 

um indivíduo que sofre de certos males e que deve fazê-los cuidar, seja por si mesmo, ou 

por alguém que para isso tem competência: em nossa sociedade contemporânea, esse vem 

sendo o lugar por excelência do profissional médico.  

Como afirma Gadamer (2006, p. 120), “a medicina parece uma verdadeira ciência 

universal, especialmente se estendermos esse todo ao todo de nosso mundo social.” O 

médico não se caracteriza de modo equivalente ao da figura do curandeiro em outras 

culturas, revestido pelo segredo de forças mágicas; ele se tornou um homem da ciência. A 

medicina é, de acordo com Gadamer (2006), um dos aspectos da vida social que nos coloca 

diante de problemas através da ciência, da racionalização, da automatização e da 

especialização. O referido autor, citando como uma contribuição do sociólogo americano 

Freidson, destaca a autonomização que se dissemina em profissões práticas através do 

apelo à ciência, especialmente na profissão médica, e vê nisso nada além da atitude 

autoritária do especialista, o qual se defende da objeção do leigo.  

Ele defende o ideal da sociedade livre: nela o cidadão tem, de fato, o direito de não 

ser desencorajado pela autoridade do especialista. A especialização, tornada necessária e 

expressiva, é a tendência irreprimível da ciência moderna e de todos os seus 

procedimentos metodológicos. Em todas as disciplinas da pesquisa científica nos 

encontramos perante a mesma situação produzida pelo isolamento metodológico de todas 

as áreas objetivas científicas, a qual nos obriga a um esforço interdisciplinar. Mas os 
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profissionais não-médicos estão entrando em cena, reconfigurando o campo de práticas 

em saúde e ampliando as categorias profissionais que constituem os chamados 

trabalhadores de saúde, além de operar transformações nas formas de cuidado através da 

composição de equipes multiprofissionais.  

As publicações revisadas indicam a crescente participação de variadas 

disciplinas/profissões enquanto cuidadores no campo da saúde, tais como: enfermagem, 

odontologia, psicologia, serviço social, farmácia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, 

educação física, dentre outros. 

Como elemento do processo de trabalho, o agente é apreendido no interior das 

relações entre objeto de intervenção, instrumentos e atividades, bem como no interior do 

processo de divisão do trabalho. Por meio da execução de atividades próprias de sua área 

profissional, cada agente opera a transformação deum objeto em um produto que cumpre 

a finalidade colocada, desde o início, como intencionalidade daquele trabalho específico. 

Quanto à divisão técnica do trabalho, deve-se assinalar que, por um lado, introduz o 

fracionamento de um mesmo processo de trabalho originário do qual outros trabalhos 

parcelares derivam. Por outro lado, introduz os aspectos de complementaridade e de 

interdependência entre os trabalhos especializados atinentes a uma mesma área de 

produção. Há que se considerar, simultaneamente, as dimensões técnica e social da divisão 

do trabalho, uma vez que toda divisão técnica reproduz em seu interior as relações 

políticas e ideológicas referentes às desiguais inserções sociais dos sujeitos. 

A dinâmica do trabalho coletivo na área da saúde se realiza através do processo de 

cooperação que, segundo NOGUEIRA (1991, p. 2) afirma que na esfera dos serviços o 

trabalho tem uma singularidade, marcada pela natureza e modalidade dos processos de 

cooperação, quais sejam: a cooperação vertical — diversas ocupações ou tipos de 

trabalhadores que participam de uma determinada hierarquia — e a cooperação horizontal 

— diversas subunidades que participam do cuidado em saúde. Ambos os níveis de 

cooperação envolvem uma complexidade de relações com a organização da política 

administrativa dos serviços de saúde, com as demandas dos usuários, com o Estado, com a 

indústria farmacêutica e de equipamentos biomédicos. 

Entendemos que o processo coletivo de trabalho nos serviços de saúde define-se a 

partir das condições históricas sob as quais a saúde pública se desenvolveu no Brasil; das 

mudanças de natureza tecnológica, organizacional e política que perpassam o Sistema 
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Único de Saúde-SUS; e das formas de cooperação vertical (divisão sociotécnica e 

institucional do trabalho) e horizontal (expansão dos subsistemas de saúde) 

consubstanciadas na rede de atividades, saberes, hierarquias, funções e especializações 

profissionais.  

Destacamos a importância do trabalho multiprofissional na saúde, onde podemos 

conhecer categorias importantes como: cooperação, trabalho, prática de cuidados, 

sistemas tradicionais, vínculos familiares e relações sociais, na dinâmica de trabalho 

coletivo no campo da interdisciplinaridade na saúde, no sentido da ação cotidiana dos 

profissionais que atuam na saúde indígena. 

As relações estabelecidas entre a sociedade brasileira e os diferentes povos 

indígenas são marcadas historicamente por grandes perdas populacionais e territoriais. 

Desde a chegada dos portugueses, grupos indígenas inteiros desapareceram, outros 

sofreram impactos de perda de população, seja por doenças ou violência, ficando 

reduzidos a poucos indivíduos. (IBGE, 2010). 

 Todas as sociedades humanas dispõem de seus próprios sistemas de interpretação, 

prevenção e de tratamento das doenças. Esses sistemas tradicionais de saúde são, ainda 

hoje, o principal recurso de atenção à saúde da população indígena, apesar da presença de 

estruturas de saúde ocidentais.  

 Saúde indígena constitui-se como uma temática complexa, e muitas vezes, 

polêmica. Quando pensamos em saúde indígena de imediato nosso imaginário nos remete 

a rituais sagrados de cura, pajés, ervas, mitos, entre outros elementos sociais que 

entendemos como pertencente única e exclusivamente aos povos indígenas.  

 Segundo Athias, o sistema médico é um sistema xamânico, tanto no que se refere 

às representações de saúde, doenças como em suas práticas terapêuticas. 

 

[...] Todas as cerimônias de cura [Win dóhoité] invocam as forças da floresta para 
o fortalecimento do hawang e redução da influência do baktup sobre o hawang. 
Se um Hupdë está doente ou sente-se mal, é comum vê-los apontando 
primeiramente para o coração, mesmo que a doença esteja localizada em outro 
lugar do corpo. A doença então significa, em última análise, uma manifestação da 
fraqueza do hawang e um domínio maior do baktup sobre o corpo. (ATHIAS, 
1998, p. 254). 

 

Todavia, nos propomos a conhecer de fato a atual e diversa realidade indígena em 

Roraima, especialmente na CASAI-Leste, muito pouco se conhece sobre a saúde dos povos 
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indígenas no Brasil, as culturas indígenas refletem as experiências vivenciadas por cada 

povo, seu universo cosmológico de compreensão e interpretação do mundo, da noção de 

pessoa e sua percepção sobre o próprio corpo.  

Sendo parte integrante da cultura, esses sistemas condicionam a relação dos 

indivíduos com a saúde e a doença e influem na relação com os serviços e os profissionais 

de saúde (procura ou não dos serviços de saúde, aceitabilidade das ações e projetos de 

saúde, compreensão das mensagens de educação para a saúde) e na interpretação dos 

casos de doenças. 

Segundo SILVA (2009, p. 31): “vivemos socialmente pelo corpo e é através dele que 

nos relacionamos, aprendemos, descobrimos e marcamos nossa presença no mundo, pois 

esta é corporal”. Pode-se perceber, portanto, que além dos processos sociais que são 

“assentados” nos corpos, há também o aspecto individual de criação e manipulação 

destes.5 

Quanto mais o serviço de saúde consegue dialogar nesses diferentes universos, 

mais chance tem de encontrar as melhores soluções para promover a saúde em cada 

comunidade. É um grande desafio para os profissionais de saúde que atuam com 

populações indígenas estabelecer o diálogo intercultural, ou seja, ser capaz de levar 

informações, tecnologia e propostas da medicina ocidental e, ao mesmo tempo, observar e 

valorizar os conhecimentos, as práticas e os cuidados tradicionais, tão particulares de cada 

povo. O encontro e o diálogo desses saberes podem originar tanto impasses e conflitos 

quanto soluções que irão influenciar na qualidade de vida dessas comunidades. 

Os sistemas tradicionais indígenas de saúde são baseados em uma abordagem 

holística de saúde, cujo princípio é a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o 

universo que os rodeia. As práticas de cura respondem a uma lógica interna de cada 

comunidade indígena e são o produto de sua relação particular com o mundo espiritual e 

os seres do ambiente em que vivem. Essas práticas e concepções são, geralmente, recursos 

de saúde de eficácias empírica e simbólica, de acordo com a definição mais recente de 

saúde segundo a Organização Mundial de Saúde.  

 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 
ausência de afecções e enfermidades”. Direito social, inerente à condição de 
cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia 
política ou condição socioeconômica, a saúde é assim apresentada como um 
valor coletivo, um bem de todos”. (OMS, 2017). 



1271 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

Devido ao processo histórico de contato e das relações interétnicas, na maioria das 

vezes hostis e impactantes, das frentes de expansão da sociedade nacional com os povos 

indígenas, fizeram com que aprendessem a se organizar e a lutar pelos seus direitos, 

inscritos na Constituição Federal e em diferentes leis. Desse movimento de luta pela saúde 

indígena resultou na promulgação da Lei nº 9.836/99, a Lei Arouca, instituiu o Subsistema 

de Saúde Indígena como um componente do Sistema Único de Saúde-SUS para organizar a 

atenção básica para a população indígena em todo território nacional. Essa lei estabeleceu 

que, para organizar a rede de serviços, por meio dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, deve-se levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura 

dos povos indígenas, com atenção diferenciada, onde são organizadas as ações da atenção 

básica. O Sistema Único de Saúde-SUS, por meio dos serviços de média e alta complexidade 

nos estados e   municípios, organiza a referência ao Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, buscando garantir os princípios da universalidade, equidade e integralidade na 

atenção à saúde.  

Portanto, a melhoria do estado de saúde dos povos indígenas não ocorre pela 

simples transferência para eles de conhecimentos e tecnologias da biomedicina, 

considerando-os como receptores passivos, despossuídos de saberes e práticas ligadas ao 

processo saúde-doença. O reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos 

indígenas, a consideração e o respeito dos seus sistemas tradicionais de saúde são 

imprescindíveis para a execução de ações e projetos de saúde e para a elaboração de 

propostas de prevenção/promoção e educação para a saúde adequadas ao contexto local.  

O princípio que permeia todas as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas é o respeito às concepções, valores e práticas relativos ao processo 

saúde-doença próprios a cada sociedade indígena e a seus diversos especialistas. A 

articulação com esses saberes e práticas deve ser estimulada para a obtenção da melhoria 

do estado de saúde dos povos indígenas. 

  

MEDICINA TRADICIONAL 
 

O atendimento das demandas de políticas públicas diferenciadas, especificas e 

diversificadas nas últimas décadas tem sido alvo de debate e luta no cenário nacional no 
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que diz respeito a saúde indígena, frente a tantas reivindicações que o movimento indígena 

realizou nestes últimos anos em prol de uma saúde pública de qualidade.   

Com a proposta de identificar os avanços obtidos acerca da saúde indígena no 

estado de Roraima com implementação da PNASPI, na qual a saúde é pensada sob uma 

perspectiva dos saberes tradicionais e sob a ótica cosmológica. Conhecimentos tradicionais 

estes, acumulados através dos tempos pelos povos indígenas resultaram em inúmeras 

práticas utilizadas em todo o País, em diversas áreas.  

Partindo desta perspectiva de conhecimentos tradicionais, criou-se a motivação 

para pesquisa científica na qual incidiu o presente objeto elencado a partir de uma 

experiência profissional. No exercício de 2014 por meio de uma Chefia de Divisão Técnica, 

no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (IPHAN) Superintendência em 

Roraima, com trabalhos executados em comunidades indígenas, nas regiões de São Marcos 

e Raposa Serra Sol. À época foram desenvolvidas atividades voltadas para a valorização e 

preservação do patrimônio histórico e cultural.  

Participando de assembleias realizadas pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) no 

Lago do Caracaranã, município de Normandia, nas quais discutiam várias temáticas, e 

dentre elas a saúde. Foi observado que havia uma rede de articulação e organização 

específica com equipe multiprofissional para as questões de saúde, balizadas por uma 

política pública de saúde indígena integrada ao Sistema Único de Saúde, e que as 

comunidade ali reunidas também tinham suas práticas de assistência à saúde. 

Em uma de minhas visitas técnicas na comunidade da Raposa II, fui convidada pelo 

Vovô Magno a participar o “ritual da pimenta nos olhos”, uma prática de sistemas 

tradicionais da região usada para dores de cabeça. Um ancião amassa de uma pimenta 

malagueta fazendo um pequeno molho, realiza uma reza na pimenta e aplica nos olhos 

com um fio algodão. Nos primeiros momentos a dor é muito intensa, você não consegue 

abrir os olhos, com o passar do tempo vai aliviando a dor e seus olhos lagrimam 

constantemente, chega a ser uma sensação refrescante.  

Enquanto eu gritava de dor, o Vovô Magno dizia que era para eu “colocar tudo para 

fora”, secreções nasais, gritos, choros, dores, falava em meio ouvido “sai Kanaimé”, e pedia 

que eu repetisse em voz alta para que o espirito do Kanaimé saísse de meu corpo e levasse 

todas as enfermidades junto com ele. Passada a dor intensa, quando pude abrir os olhos, 

tive a impressão de que o dia estava mais claro. Vovô Magno disse que a dor de cabeça é 
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um espirito mal que se aproxima da pessoa, e que a pimenta cura. Lá na comunidade, 

segundo seu relato as pessoas não tomam analgésicos, usam pimenta para dores de 

cabeça, sua crua está na natureza e na relação com o espiritual, quando se adoece não é 

somente o corpo mais também   o espirito. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a medicina tradicional pode ser definida 

como a soma total das práticas baseadas em teorias, crenças e experiências de diferentes 

culturas e tempos, muitas vezes inexplicáveis, utilizadas na manutenção da saúde, assim 

como na prevenção, diagnóstico, tratamento e melhora de enfermidades.  

O papel crucial que a medicina tradicional exerce no cuidado à saúde de grande 

parte da população que vive em países em desenvolvimento é reconhecido mundialmente. 

De fato, por séculos, a medicina tradicional era o único sistema de cuidado à saúde 

disponível para a prevenção e tratamento de doenças em diferentes culturas. 

A proposta da antropologia da saúde, e de questionar os conceitos apresentados 

pela biomedicina como naturais e únicos, conforme Novo (2010), noções como doença, 

saúde e corpo só são plenamente revestidas de sentido se compreendidas dentro de seu 

universo cultural e de origem. Ou seja, doença, saúde e cura acontecem dentro de sistemas 

específicos de medicina e em modelos e ações próprias de cada grupo. 

E a antropologia médica, de acordo com Ferreira (2010) é definida como um campo 

de estudo que se preocupa com como as pessoas, em diferentes culturas e grupos sociais, 

explicam as causas relacionadas a saúde e doença, as crenças sobre tipos de tratamentos e 

a quem recorrer quando doente. 

Através antropologia médica e da saúde, busca-se compreender o ficar doente, 

estar doente e cuidar de doenças, pensados como processos que não são apenas definidos 

de instituições dadas ou por profissões, específicas e especializado. A assistencia à saúde 

indígena está inserida em processo imerso e mediados por contextos culturais específicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do tema indica a necessidade da pesquisa sob a lógica da Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e dos protagonistas envolvidos no processo. 

Deve-se aprofundar a compreensão do sentido do trabalho coletivo, dos princípios 

norteadores através da Lei nº 9.836/99, a Lei Arouca, na qual instituiu o Subsistema de 
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Saúde Indígena como um componente do SUS para organizar a atenção básica para a 

população indígena em todo o território nacional. 

Portanto, a referida pesquisa torna-se relevante por ser uma temática em extrema 

importância, visto que estamos passando por um processo de des(construção) da saúde 

indígena no Brasil, na atual conjuntura política do país, da crescente quebra nas conquistas 

dos direitos diferenciados, neste caso a saúde indígena. E Roraima possuindo a maior 

população indígena do Brasil, está no centro de toda essa discussão, de luta política e 

identitária. Também em virtude da necessidade de suprir a carência de pesquisas neste 

âmbito da saúde indígena e além de promover posteriores pesquisas de diferentes 

perspectivas investigativas, tais como está, direcionada às questões de saúde e sistemas 

tradicionais na prática de cuidados.  

Podemos analisar e refletir como os indígenas que são atendidos pela Casa de 

Saúde Indígena-Leste aplicam as práticas de cuidados tradicionais conjuntamente com a 

biomedicina. Assim como os indígenas consolidaram um projeto coletivo de conquistas no 

âmbito da saúde, e de que maneira se apropriaram dessa política. Se buscam a efetivação 

das diretrizes da política no que lhes resguarda o direito de aplicação de seus saberes. 

A proposta de pesquisa, busca compreender a implementação da Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no atendimento aos usuários dos serviços de 

saúde na CASAI-Leste em Boa Vista – RR e o reconhecimento da diversidade social e 

cultural dos povos indígenas, a respeito dos seus sistemas tradicionais de saúde no 

processo saúde-doença e na prática dos cuidados. 
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A ATUAL RELEVÂNCIA DO “SUL” NO CAMPO GEOEPISTÊMICO E GEOPOLÍTICO 

MUNDIAL: OS EFEITOS SOCIAIS DA COOPERAÇÃO SUL-SUL BRASILEIRA EM 

MOÇAMBIQUE485 

Albino José Eusébio486 
 
Resumo 
No presente trabalho me proponho a refletir sobre a relevância que o Sul vem assumindo no campo 
geoepistêmico e geopolítico mundial. Argumento que: se no campo geoepistêmico esse novo movimento 
teórico assente no “Sul” constitui uma categoria relevante na descolonização do conhecimento e na luta 
contra o “imperialismo intelectual”, resultante da lógica desigual e colonizante de relação (saber-poder) 
Norte-Sul. No campo geopolítico esse movimento assente no Sul é, em algumas dimensões, marcado por 
profundas contradições entre a teoria e a prática.  
 
Palavras-chave: Epistemologias do Sul, Norte-Sul, Cooperação sul-sul brasileira, violências das práticas 
empresariais, Moçambique.   

 

Considerações iniciais 

No presente trabalho me proponho a refletir sobre a relevância que o Sul vem 

assumindo no campo geoepistêmico e geopolítico. O interesse sobre essa temática surge 

ao longo de uma pesquisa sobre os efeitos sociais do projeto Moatize de exploração 

mineral operado pela multinacional brasileira Vale em Moçambique. A Vale venceu em 

2004 um concurso internacional promovido pelo governo moçambicano para concessionar 

as minas de carvão de Moatize, marcando entrada do grande investimento brasileiro em 

Moçambique. A vitória da multinacional brasileira simbolizou a vitória da política 

econômica do então governo brasileiro caraterizada por uma ampla abertura para o 

continente africano e, em particular, para Moçambique (ROSSI, 2015). Abertura essa 

assentada no discurso da cooperação sul-sul como alternativa à relação hegemônica 

mundial norte-sul. Quais as premissas que norteiam essa cooperação? O sul ocupa 

atualmente um espaço relevante no campo geoepistêmico (SANTOS, 2007; SANTOS; 

MENESES, 2009; SANTOS, 2016; SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016; COMAROFF; 

COMAROFF, 2012; CONNEL, 2012; ROSA, 2014a, 2014b, 2015). Qual a relação que o sul no 

campo geopolítico tem com o sul no campo geoepistêmico? Essas são algumas das 

                                                      
485

O presente trabalho é parte da tese de doutorado intitulada “Da violência colonial à violência do 
desenvolvimento: uma análise socioantropológica sobre deslocamentos compulsórios provocados pelo 
grande projeto de mineração da Vale em Moçambique”, defendida no PPGSA/UFPA, sob orientação da Prof.ª. 
Dra. Sônia Maria Simões Barbosa Magalhães.  
486

Doutor em Sociologia e Antropologia pela UFPA. Pós-Doutorando pelo IPPUR/UFRJ 
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questões que busco responder ao longo da minha reflexão. Argumento que: se no campo 

geoepistêmico mundial esse novo movimento teórico assente no “Sul” constitui uma 

categoria relevante na descolonização do conhecimento e na luta contra o imperialismo 

intelectual, resultante da lógica desigual e colonizante de relação (saber-poder) Norte-Sul. 

No campo geopolítico esse movimento assente no Sul é, em algumas dimensões, marcado 

por profundas contradições entre a teoria e a prática. Para refletir sobre esse último ponto 

exploro os contornos da cooperação sul-sul brasileira e, concretamente, as práticas da 

multinacional brasileira Vale.  

Os dados que embasam a minha análise crítica são frutos da pesquisa empírica 

desenvolvida em Moatize no primeiro semestre de 2016 e no final do segundo semestre de 

2017, sobre no processo de deslocamento compulsório das populações da área 

concessionada à multinacional brasileira e a realidade de vida cotidiana nos novos lugares. 

Busquei, tendo como inspiração a proposta de Veena Das (2008), compreender como o 

processo de deslocamento compulsório foi experienciado e é cotidianamente vivido pelas 

próprias famílias compulsoriamente deslocadas. No segundo período da pesquisa busquei 

compreender a realidade de vida cotidiana de algumas comunidades arredores da área da 

exploração. Metodologicamente, além dos dados empíricos, o presente trabalho é fruto de 

uma revisão bibliográfica sobre a temática.  

 

O sul no campo geoepistêmico e geopolítico 

O Sul vem cada vez mais se tornando uma categoria sociológica importante no 

campo geoepistêmico e geopolítico mundial. Em ambos os contextos, está em causa a 

superação da lógica colonizante “norte-sul”. No campo geopolítico, a cooperação sul- sul 

vem cada vez mais assumindo ou se tornando uma alternativa ao caráter violento e 

neocolonizante da cooperação norte-sul. No campo geoepistêmico, teóricos da sociologia 

contemporânea como Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (2009) 

evidenciam, por exemplo, a importância do Sul na superação do caráter epistemicida e 

etnocida do pensamento sociológico ou teoria sociológica contemporânea. Os teóricos 

partem da premissa de que existe um centro hegemônico de produção de pensamento 

sociológico contemporâneo baseado no “Norte” com tendência monocultural e com 

pretensão universalista e colonizadora que invisibiliza outras produções e formas de 

saberes de sociedades “não-nortenhas”.  
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Segundo Boaventura de Sousa Santos, o pensamento científico moderno é um 

“pensamento abissal” baseado, por um lado, na instituição de antagonismo radical entre “o 

lado de lá487” (contexto ocidental ou euro americano), espaço de experiências, saberes e 

atores sociais uteis, inteligíveis e visíveis e o “lado de cá” (contexto não ocidental ou o 

resto do mundo) espaço de experiências, saberes e atores inúteis, perigosos, ininteligíveis e 

objetos de supressão de conhecimento. E por outro pela impossibilidade de “co-presença” 

entre ambos os lados da linha radical (SANTOS, 2007; SANTOS; MENESES, 2009; SANTOS, 

2016; SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016)488. Essa lógica de pensamento abissal é 

produto do colonialismo e do capitalismo global fundado numa “relação extremamente 

desigual de saber-poder, que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos 

povos e nações colonizadas”, relegando muitos outros saberes para um espaço subalterno 

(SANTOS; MENESES, 2009, p.13).  

No “lado de lá” prevaleceu no tempo colonial e continua prevalecendo no contexto 

atual a lógica da regulação e emancipação. E no “lado de cá” a lógica da apropriação e 

violência (SANTOS, 2007). A prevalência dessa lógica de apropriação e violência em 

sociedades não ocidentais é denunciada também por teóricos latino americanos de 

estudos pós-coloniais como Aníbal Quijano, Enrique Dussel e Walter Mignolo, em suas 

análises críticas à história linear europeia da modernidade que invisibiliza a sua outra face 

que é a violência da colonialidade. Diz-nos, por exemplo, Walter Mignolo que a 

modernidade não pode ser vista de forma dissociada da colonialidade, na medida em que 

este pressupõe o seu lado reverso, inevitável e sombrio (MIGNOLO, 2003). Na mesma 

linha, Quijano (2005), reescreve, a partir da perspectiva pós-colonial, a história da 

modernidade e do que se denomina de atual sistema mundo colonial/moderno, 

                                                      
487

Optei em inverter a ordem em função da minha posição nesse dicotómico contexto geopolítico mundial, 
contrariamente a Boaventura de Sousa Santos, falo de “lado de lá” para me referir ao contexto ocidental ou 
euro americano, ou ainda hegemónico e dominante, porque a minha posição enquanto sujeito se encontra 
do “lado de cá” sempre periodicamente descentrado entre o Brasil e Moçambique. O lado contra 
hegemónico e dos oprimidos. Contudo acredito que não altera a essência da crítica que Sousa Santos nos 
propõe. 
488

Um antagonismo radical também denunciado com as devidas peculiaridades por outros pensadores 
contemporâneos como Hall (1992), Todorov (1993) e Said (1985; 1990) através das categorias “West and 
Rest”, “nós e os outros” e “ocidente e oriente”, respectivamente. Antes Frantz Fanon (2008) e Aimé Césarie 
(1978) já haviam denunciado na década 50 o antagonismo radical entre colonizador e colonizado, negro e 
branco, sendo os primeiros “humanos” e os segundos relegados pelos primeiros a “não-humanos”, bárbaros 
e inferiores.   
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denunciando o seu caráter colonial e racista. Por sua vez, Dussel (2005) desconstrói a visão 

eurocêntrica da modernidade que o subjaz como um fenômeno intra europeu e, sendo 

que, somente precisa da Europa para a sua compreensão. A modernidade é um “processo 

irracional que se oculta aos seus olhos” ou ainda a “justificativa de uma práxis irracional de 

violência” que as sociedades ocidentais impõem às sociedades não ocidentais (DUSSEL, 

2005, p. 29). A modernidade é colonizante e a colonização é parte constitutiva da 

modernidade. Isso implica que a prevalência dessa lógica de regulação e emancipação na 

Europa foi e continua sendo à custa do sangue e sofrimento do “lado de cá”. 

No contexto africano ainda persiste, desde o tempo colonial, essa lógica racista, 

violenta e colonizante mesmo depois de meio século das primeiras independências. Os 

deslocamentos compulsórios dos bairros e comunidades locais e a expropriação das suas 

terras ancestrais - caraterizado por falsas promessas, violação de direitos e intimidação - 

em função da implementação de grandes projetos ditos de desenvolvimento, operados por 

grandes empresas multinacionais de capitais estrangeiros, evidenciam a prevalência dessa 

lógica de apropriação e violência no estado pós-colonial moçambicano489. E tendo em 

conta que Moçambique é um estado que viveu mais de um século de colonização 

portuguesa e sendo essa lógica de apropriação e violência que garantia a prevalência da 

lógica da regulação e emancipação em Lisboa, a prevalência dessas práticas no estado pós-

colonial nos induz a pensar na persistência de uma matriz colonial de poder (MIGNOLO, 

2003; 2017) na atual expansão do capitalismo extrativo em Moçambique. 

No contexto epistemológico, o “lado de lá” é concebido como o centro da 

racionalidade e dos critérios científicos de verdade. Enquanto o “lado de cá” é visto como o 

espaço de “conhecimento irreal, de crenças e opiniões mágicas, idolátricas, 

“entendimentos intuitivos e subjetivos, que na melhor das hipóteses podem tornar-se 

objetos ou matéria prima para a inquirição cientifica” (SANTOS, 2007, p. 5).  

O efeito nefasto do colonialismo no campo cientifico e na sub-humanização do 

outro, já havia sido denunciada também por intelectuais como Frantz Fanon e Aimé 

Césarie, teóricos que podem ser considerados, não só pioneiros do que se denomina de 

                                                      
489

Ver os trabalhos de: Human Rights Watch, (2013); Sitoe; Queface, (2015); Amaral, (2016); Osório; Cruz e 
Silva, (2017). 
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estudos pós-coloniais, como também advogo, desse novo movimento emergente que tem 

o “sul” como um espaço importante de luta contra hegemônica. Fanon (2008) e Césarie 

(1978), traçaram algumas críticas ao mundo moderno ocidental colonial, antecipando nos 

seus próprios termos, reflexões do que hoje se denomina de colonialidade de poder, 

colonialidade do saber (QUIJANO, 2005); ou pensamento decolonial e diferença colonial 

(MIGNOLO, 2003); violência e racismo epistêmicas, (CASTRO-GOMEZ, 2005; GOSFROGUEL, 

2007); bem como a crítica ao universalismo absoluto e à alteridade inferiorizante que cria o 

eu europeu superior e o outro (colonial) inferior. Estes são de certa forma alguns pontos 

centrais do debate daquilo que hoje denominamos estudos pós-coloniais e do pensamento 

pós-abissal de Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2007; SANTOS; MENESES, 2009; 

SANTOS, 2016; SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016).  

Aimé Césarie já sustentava o racismo e o colonialismo como vetores fundantes da 

modernidade ocidental o que não se estende somente às relações econômicas, mas 

também ao pensamento cientifico antecipando o que, com nuances de diferenças, Lander 

(2005) e Quijano (2005) denominam atualmente de colonialidade de saber, Santos e 

Meneses (2009) de epistemicídio das outras formas de saberes, Grosfoguel (2007) e 

Castro-Gomez (2005) de racismo e violência epistêmica respetivamente. Na mesma linha 

de pensamento, Frantz Fanon já fazia referência nas suas reflexões de um mundo dividido 

entre colonizadores e colonizados, sendo os segundos determinados a partir do imaginário 

e glossário dos primeiros através de valores europeus universalistas que os consideram um 

outro despojado, oposto e inferior (CURIEL, 2007). Tal como destaca Curiel (2007, p. 93), 

Fanon sempre destacou a desumanização do colonialismo que acarreta fenômenos como 

racismo, violência e expropriação de terras ancestrais, pelos brancos europeus, 

transformando uma parte da população mundial (negros africanos e povos indígenas) em 

“os outros inferiores” através de diversos mecanismos de poder, dominação e subjugação. 

Neste contexto, para Fanon a descolonização supunha o “combate a essa visão 

eurocêntrica e racista que reduz os colonizados em outros inferiores, marginais e exóticos 

objetos de estudos” (CURIEL, 2007, p. 93). Essa tem sido a tendência desse novo 

movimento emergente de valorização do Sul no campo geoepistêmico. 

A negação dessa humanidade foi e continua, para Boaventura de Sousa Santos, 

“sendo essencial à constituição da própria ciência moderna uma vez que é condição para 

que ‘o lado de lá’ possa afirmar a sua universalidade” (SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 
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2016, p. 16). Porém toda a pretensão de universalidade é, usando as palavras de Abu-

Lughod (2012), sempre arbitrariamente hierarquizada tendo em conta que é por um lado 

uma linguagem de poder distanciada da realidade concreta que diz descrever. Por outro 

lado, é homogeneizante, coesivo e atemporal. A lógica abissal e universalizante da ciência 

moderna faz, ainda de acordo com Santos, Araujo e Baumgarten (2016, p. 16) com que “os 

saberes e as práticas do outro lado da linha desapareçam ao espelho do cânone 

monocultural definido do lado de cá”, ocidental.  

 
A produção de invisibilidades é assegurada pelas cinco monoculturas do 
pensamento moderno: a monocultura do saber e do rigor do saber cria o 
ignorante; a monocultura do tempo linear determina o residual; a monocultura 
da naturalização das diferenças legitima a classificação do inferior; a monocultura 
do universalismo abstrato demarca o que é local e estabelece a sua irrelevância; e 
a monocultura dos critérios de produtividade capitalista decreta o improdutivo 
(SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016, p. 17).  

 

Essa lógica monocultural e universalizante e a consequente subalternização de 

conhecimento foram também colonialmente inculcadas nas sociedades colonizadas. 

Sociedades essas onde o prestígio intelectual converte-se, parafraseando as palavras do 

sociólogo brasileiro Marcelo Rosa, “em muitos casos, na capacidade de demonstrar usos 

eficazes das teorias/modelos produzidos em outros contextos para classificarmos a nós 

mesmos” (ROSA, 2015, p. 314). Essa é a exigência de publicação. “Escrever seguindo 

gêneros da metrópole, citando a literatura da metrópole e tornando-se parte do discurso 

da metrópole” (CONNELL, 2012, p.11). Isso significa por um lado “descrever a sua própria 

sociedade como se fosse a metrópole - suprimindo a sua especificidade histórica”. Por 

outro, “descrevê-la como em termos comparativos situando as suas especificidades nos 

parâmetros da metrópole”. Ambos significam tornar-se um “informante nativo para um 

mundo intelectual da metrópole” (CONNELL, 2012, p. 11).  

Porém, com muita frequência as teorias/modelos produzidos em outros contextos 

vem, usando as palavras de Eric Wolf (2003, p. 308) “sobrecarregados de conotações e 

implicações dos contextos passados que lhes deram origem”, razão pela qual sendo 

ocidentais nem sempre são generalizáveis para outras realidades sociais não ocidentais. 

Ignorar esse fato, não só é reforçar uma posição hegemônica e dominante de 

conhecimento, tendo em conta o seu lócus de origem, como também, é recusar pensar os 

fenômenos sociais de forma “flexível e aberto em termos de relações engendradas, 
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construídas, expandidas, revogadas, em termos de interseções e sobreposições, em vez de 

entidades sólidas, limitadas, homogêneas, que perduram [em todos tempos e lugares] sem 

questionamentos e sem mudanças” (WOLF, 2003, p. 321). E mais, é deixar, me inspirando 

nas palavras de Roy Wagner (2010), que suposições culturais do Norte se tornem parte da 

forma “como as coisas são”, da forma como toda a humanidade independente do seu 

contexto sociocultural pensa e age, o que consubstancia uma violência nas formas de 

pensar doutras realidades sociais não ocidentais. 

A superação dessa tendência na visão de Boaventura de Sousa Santos vem do “Sul” 

e concretamente na valorização das “epistemologias do Sul” (SANTOS, 2007; SANTOS; 

MENESES, 2009; SANTOS, 2016; SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016). O Sul não pode – 

e esse tem sido um posicionamento unânime de outros teóricos desse emergente 

movimento socioantropológico (COMAROFF; COMAROFF, 2012; CONNEL, 2012; ROSA, 

2014a, 2014b, 2015) – ser entendido no sentido de sul geográfico ou hemisfério sul, 

embora em determinadas situações, e acredito que na maioria delas, se sobreponham. 

Santos e Meneses (2009, p. 12) por exemplo concebem o Sul “metaforicamente como um 

campo de desafios epistémicos que procuram repensar os danos e impactos 

historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial”.  

Ou seja, o sul vai para além da divisão geográfica hemisfério norte e hemisfério sul, 

pois, existem na visão dos autores “suis” no norte geográfico. Estes são “as classes e grupos 

sociais muito vastos (trabalhadores, mulheres, indígenas e afrodescendentes) que foram 

sujeitos à dominação capitalista e colonial”, ao mesmo tempo em que existem “nortes” no 

sul geográfico que são  

‘pequenas Europas’ marcadas pelas pequenas elites locais que se beneficiaram da 
dominação capitalista colonial e que depois das independências exerceram e 
continuam exercendo uma dominação capitalista e colonial contra grupos sociais 
subordinados (SANTOS; MENESES, 2009, p. 13).   

 

Neste contexto, “o Sul é uma metáfora do sofrimento humano causado pelo 

capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado, e da resistência a essas formas de 

opressão” (SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016, p. 16). O sul metafórico é o lado dos 

“oprimidos pelas diferentes formas de dominação colonial e capitalista” (SANTOS; 

MENESES, 2009, p. 13) 
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As epistemologias do Sul são, para Santos e Meneses (2009, p. 13) um conjunto de 

“intervenções epistemológicas que denunciam a dominação epistemológica do 

capitalismo” caraterizada por uma “relação extremamente desigual e saber-poder que, por 

um lado, conduziu à supressão de muitas formas de conhecimento próprias dos povos e 

noções colonizadas.” 

A ideia é expandir a imaginação política para lá da exaustão intelectual e política 
do Norte, traduzida na incapacidade de enfrentar os desafios deste século, que 
ampliam as possibilidades de repensar o mundo a partir de saberes e práticas do 
sul global e desenham novos mapas onde cabe o que foi excluído por uma 
história de epistemicídio (SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016, p. 15).  
 

A valorização das epistemologias do “sul” é para Sousa Santos uma forma de 

pensamento pós-abissal que se fundamenta no reconhecimento do pluralismo e 

diversidade epistemológicas, bem como na ecologia, não só, dos saberes como também de 

temporalidades, reconhecimentos e de produtividades. 

 
A ecologia dos saberes substitui a monocultura do saber e do rigor científicos, 
confrontando-a com outros saberes e outros critérios de rigor; a ecologia das 
temporalidades mostra que a lógica do tempo linear é uma entre múltiplas 
concepções de tempo possíveis e reivindica a co-presença radical; a ecologia dos 
reconhecimentos submete à crítica a sobreposição entre diferença e 
desigualdade, bem como os critérios que definem diferença, e cria novas 
exigências de inteligibilidade recíproca; a ecologia das trans-escalas denuncia o 
falso universalismo e a despromoção do local, mostrando que o universalismo 
existe como pluralidade de explorações universais alternativas, parciais e 
competitivas, todas elas ancoradas em contextos particulares; e a ecologia das 
produtividades recupera os sistemas alternativos de produção que o capitalismo 
ocultou ou descredibilizou. (SANTOS; ARAUJO; BAUMGARTEN, 2016, p. 17). 
 

Estes fatos evidenciam que o “Sul” constitui no campo geoepistêmico mundial uma 

categoria relevante na descolonização do conhecimento e na luta contra o “imperialismo 

intelectual”, resultante da lógica desigual e colonizante de relação (saber-poder) norte-sul. 

De fato, essa superação da lógica desigual e colonizante “norte-sul” é também a base da 

relevância que o “Sul” vem assumindo atualmente no campo geopolítico mundial. 

A cooperação sul-sul (CSS) se assume, pelo menos ideologicamente, tal como 

acontece no campo geoepistêmico como uma alternativa à superação das tradicionais 

relações norte e sul, vistas como desiguais, de exploração e neocoloniais. Aqui também o 

Sul assume uma posição metafórica. Enquadram-se nesse sul metafórico países 

identificados no contexto geopolítico mundial como emergentes como é o caso do Brasil e 

os países subdesenvolvidos ou pobres como é o caso de Moçambique. Segundo Milani 
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(2012, p. 216) a cooperação sul-sul é um discurso “concebido e desenvolvido por países 

como o Brasil, China, México, Índia, Turquia, África do Sul”, países emergentes que eram 

antigamente beneficiários da cooperação internacional para o desenvolvimento e como tal 

se encontravam na periferia do sistema econômico mundial. No entanto, “devido ao 

ativismo multilateral dos países em desenvolvimento, dos processos de transformação do 

sistema internacional desde os anos 1990, e igualmente em função das necessidades de 

ajuste por que passa o capitalismo, passam a definir sua agenda como países doadores” (p. 

216).  

O Brasil, Rússia, China e Índia emergem na cena internacional como protagonistas, 

“aliados na busca por mudanças na ordem internacional pós-guerra fria, baseados na CSS”. 

“Da articulação destes países surgiram, no campo econômico, os chamados BRICS, que 

tenderam a avançar no sentido da maior concertação e unificação do Sul” (SILVA, 2014, p. 

41)490.  

Com a entrada dos BRICS no palco internacional, a cooperação para o 
desenvolvimento ganhou novos contornos, na medida em que esses países se 
afirmam cada vez mais como vetores das tecnologias, ideias e produtos. 
Comparecem, assim, como novos protagonistas no cenário internacional, criando 
e fortalecendo redes de intercâmbio Sul-Sul, sobretudo aquelas voltadas para a 
realização de investimentos diretos nas economias do referido eixo, 
notadamente nos países africanos (SILVA, 2014, p. 41). 
 

O discurso da CSS dá, de certa forma, sequência às denúncias feitas por intelectuais 

da teoria da dependência como Samir Amim, que denunciam a Cooperação Internacional 

para o Desenvolvimento (CID). Esta vem sendo implementada pelos países e organizações 

internacionais do “norte” em países do “sul” como uma tentativa de “preservação do 

capitalismo, servindo como ferramenta de manutenção e legitimação da hegemonia dos 

países centrais do sistema internacional”. Desse modo, “antigas colônias, agora 

emancipadas, poderiam ser mantidas em relações de dependência e de garantia do 

funcionamento da economia internacional” (MILANI, 2012, p. 219). A CSS busca, por um 

lado,  

introduzir uma nova visão do desenvolvimento econômico dos países em 
desenvolvimento, fundado em alianças entre países do Sul, baseada no princípio 

                                                      
490

Em 2001, as quatro grandes economias em crescimento do Brasil, Rússia, Índia e China foram reunidas sob 
a sigla “BRIC”. No fim de 2010, após a realização de duas reuniões de cúpula, a África do Sul juntou-se ao 
grupo, passando a designar “BRICS”. 
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da não intervenção, na defesa da horizontalidade dos programas de cooperação. 
E, por outro, garantir uma inserção internacional diferenciada de alguns países do 
Sul no diálogo com os países desenvolvidos. O argumento político que sustenta a 
CSS se fundamenta,  no pressuposto de que países em desenvolvimento podem e 
devem cooperar a fim de resolver os seus próprios problemas políticos, 
econômicos e sociais com base em identidades compartilhadas (ex-colônias, 
status econômico, experiência histórica, etc.), esforços comuns, interdependência 
e reciprocidade (MILANI, 2012, p. 227).   

 

A partir dessa visão a CSS seria uma modalidade que busca se afastar do tradicional 

esquema vertical e unidimensional de relações norte sul - que vem sendo questionado 

desde década 70 pela sua incapacidade promover desenvolvimento e abordar as causas 

primordiais da pobreza (BANCO MUNDIAL; IPEA, 2011) - por se apoiar em horizontalidade, 

consenso e equidade (MORA, 2016). 

 

A CSS congrega desde projetos de financiamento e cooperação técnica em áreas 
desde a saúde pública, educação fundamental e não formal, intercâmbio 
universitário, meio ambiente, desenvolvimento agrícola, cooperação tecnológica 
e desenvolvimento científico, gestão pública, “até projetos de desenvolvimento 
produtivo, industrial e de infraestruturas” *...+. A relevância no cenário 
internacional da CSS é concomitante ao papel que passa a desempenhar na 
agenda política e econômica internacional, particularmente nos processos de 
reforma da governança global (Banco Mundial, FMI, OMC, G-20 financeiro) e de 
reconfiguração de alianças regionais e coalizões inter-regionais (SADC/Southern 
African Development Community, UNASUL/União das nações sul americanas, 
Fórum IBAS, grupo BRICS, Shanghai Cooperation Organization, G-20) (MILANI, 
2012, p. 225, grifos do autor).  
 

Por exemplo, incorporando esse discurso de CSS, a China se aproximou do 

continente africano se tornando o maior parceiro comercial. A África se tornou o principal 

destino de importações provenientes do gigante asiático, o segundo maior mercado para 

projetos de infraestrutura e o quarto maior destino de investimentos (MORA, 2016)491. No 

contexto moçambicano, a presença chinesa está diversificada em várias áreas, desde a 

cooperação em infraestrutura (foi a China que construiu o Estádio Nacional do Zimpeto, o 

maior e mais moderno estádio de futebol em Moçambique; modernizou o aeroporto 

                                                      
491

Segundo Sol Mora (2016) a China articula no seu discurso de aproximação com África diversos pontos de 
simetria histórica com o continente: (i) O fato de ambos terem sido destinatários de ajuda ao 
desenvolvimento e outros conceito esboçados para o continente, o que lhe dá uma autoridade moral para 
criticar modelos de doadores tradicionais; (ii) a história de amizade enraizada na experiência de dominação 
europeia e apoio da China nas lutas de libertação nacional; (ii) a China define-se como um país em 
desenvolvimento, que dá suporte ao continente africano, com base em interesses, necessidades e 
preocupações comuns. 
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internacional de Maputo e construiu a ponte de Catembe que liga as duas margens da baía 

de Maputo - considerada a maior ponte do país, só para citar alguns exemplos), até os 

projetos de cooperação na área da agricultura. Destaca-se nesse último caso o projeto de 

irrigação no Vale do baixo Limpopo, mais conhecido como o projeto de irrigação em Xai-

Xai, considerado o maior projeto agroindustrial da China no continente africano (MORA, 

2016). 

 
O discurso de cooperação sul-sul e a expansão das multinacionais brasileiras para Moçambique. 

Foi também como esse discurso de CSS que o Brasil se lançou para o continente 

africano e se aproximou de Moçambique. Apesar desse modelo de cooperação ter sido 

intensificado pelo governo Lula, seus traços embrionários na política externa brasileira são, 

tal como destaca o sociólogo Remo Mutzenberg (2014), anteriores ao governo petista. 

Sinais dessa lógica de cooperação são visíveis na política de “multilateridade” assumida de 

forma explicita nos governos de Jânio Quadros e João Goulart e retomada pelos governos 

militares na primeira metade dos anos 1970, baseada na ampliação dos vínculos 

internacionais, passando a incluir “os eixos Sul-Sul e Sul-Leste” (MUTZENBERG, 2014, p. 

141). A ideia era ampliar os vínculos internacionais para além da dependência com o Norte 

que vinha caracterizando o Brasil desde o século XVI, com a dependência unilateral ao 

capitalismo mediterrâneo e norte-atlântico.  

Segundo Mutzenberg (2014, p. 141) a partir dos anos 1990, “a diplomacia brasileira 

passa a atuar nos 3 eixos, norte-sul, sul-leste e sul-sul”. Contudo, com a chegada de Lula ao 

poder, o eixo sul-sul passa a assumir um lugar primordial na política externa para a África e 

se torna uma das suas principais estratégias discursivas para aproximação com o 

continente. Foi no seu governo que a cooperação com o continente africano foi para além 

dos países da CPLP, abrangendo países não falantes da língua portuguesa. E mais, foi com o 

discurso de CSS do governo Lula que o Brasil se aproximou intensamente de Moçambique 

(ROSSI, 2015). Inspirado nessa lógica de cooperação, “o Brasil articula na sua aproximação 

com o continente africano um discurso que acentua a solidariedade, as afinidades 

histórico-culturais, econômicas e políticas” (MUTZENBERG, 2014, p. 141).  

O governo brasileiro passou a reconhecer a dívida histórica e moral em relação à 

África. 



1289 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

O Brasil chegou em África dizendo que ofereceria ajuda desinteressada para 
pagar uma dívida histórica: os três séculos de escravidão, pois os africanos 
levados à força pelo Atlântico construíram o Brasil e formaram o seu povo. Agora 
o Brasil retribuía cooperando em áreas como educação, saúde e agricultura sem 
pedir nada em troca (ROSSI, 2015, p. 51).  
 

Aliado a esse discurso evidenciam-se “os interesses políticos e econômicos da 

política externa brasileira em relação aos países africanos como parte de uma estratégia 

para conquistar espaço no quadro institucional internacional” (MUTZENBERG, 2014, p. 

142). Contudo, o importante a destacar é que foi com esse discurso de cooperação não 

opressiva ao estilo sul-sul do governo brasileiro, baseada em vantagens mútuas e valores 

compartilhados, diferente das antigas potências imperialistas, que a multinacional 

brasileira Vale expandiu em 2004 as suas atividades para Moçambique onde explora a 

bacia carbonífera de Moatize.  

É ampla a diversidade das áreas de cooperação brasileira em Moçambique492. No 

plano acadêmico, importa destacar os editais das agências de fomento destinados à 

pesquisa no e sobre o continente africano, o intercâmbio de pesquisadores, bem como o 

“apoio à formação de estudantes em nível de graduação e pós-graduação (a exemplo dos 

programas PEC-G e PEC-PG), e outros mecanismos de realização de mobilidade acadêmica 

nos dois lados do Atlântico” (MUTZENBERG; SOARES, 2014, online). Foi com o programa 

PEC-PG que em 2013 cheguei à Amazônia brasileira, concretamente em Belém do Pará, 

para cursar o metrado em sociologia e por lá fiquei cursando o doutorado. De fato, tal 

como destacam Mutzenberg e Soares (2014, online), “nunca antes se pesquisou a respeito 

das sociedades africanas como ocorre atualmente nas universidades e centros de pesquisa 

do Brasil”. E isso de certa forma se deve a essa política externa brasileira assentada na CSS. 

Porém, no caso das relações com Moçambique, o projeto e exploração de carvão 

mineral da multinacional brasileira Vale, continua sendo a cara de um ator determinante 

da aproximação entre os dois países. Foram aproximadamente 8.5 bilhões de dólares 

(ROSSI, 2015) de investimento distribuídos entre a mina de exploração, a estrada de ferro 

que liga Moatize ao Porto de Nacala, construído também pela empresa. O valor de 

                                                      
492

O Brasil coopera com Moçambique e outros países da África subsaariana em áreas tais como: agricultura 
tropical; medicina tropical; ensino técnico (em apoio ao setor industrial); energia; e proteção social (BANCO 
MUNDIAL; IPEA, 2011). 



1290 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

investimento torna esse megaprojeto num dos maiores investimentos correntes do Brasil 

no continente africano, bem como, no primeiro grande investimento da Vale no continente 

africano (ROSSI, 2015). Outras multinacionais brasileiras expandiram as suas atividades 

para Moçambique.  

Tal como nos mostra Rossi (2015, p.35),  

a multinacional levou consigo algumas das maiores construtoras Brasileiras para 
erguerem as primeiras obras do projeto de carvão, como a Odebrecht, Camargo 
Correa e OAS. Quando o trabalho acabou, as empresas continuaram fazendo 
novos negócios. Também foi a Vale que levou para Moçambique a organização 
FGV Agro, ligada à Fundação Getúlio Vargas, para estudar o potencial regional de 
produção de agro combustíveis. Hoje a FGV Agro conduz um projeto que pode 
expandir o agronegócio brasileiro no continente africano.  
 

Dados etnográficos demostram que o projeto de exploração carvão operado pela 

multinacional brasileira Vale transformou o distrito de Moatize num campo de violação de 

direitos e conflitos ambientais493. Segundo dados do Governo Distrital de Moatize (2015) 

1365 famílias foram expropriadas da área concessionada à mineradora. O processo foi 

marcado por frágil planejamento, cooptação de autoridades locais para a flexibilização dos 

processos de controle do território concessionado, descumprimento das promessas, 

miseras indenizações e intimidação (OSÓRIO; CRUZ E SILVA, 2017).   

No processo de expropriação da terra a multinacional dividiu as famílias em rurais e 

semiurbanas. Foram classificadas como rurais as famílias que viviam da agricultura e outras 

atividades consideradas “informais” como olaria, produção de esteiras e pesca. E de 

semiurbanas as famílias de funcionários e, por exemplo, trabalhadores das diversas 

empresas que atuam na área. A divisão foi concebida pela empresa, consentida pelos 

órgãos governamentais locais e imposta às famílias atingidas sem ter em conta as suas 

posições. A empresa nunca considerou as comunidades como parte integrantes do 

processo de planejamento e tomada de decisão. Conceição Osório e Tereza Cruz e Silva 

(2017) consideram que a empresa usou como critério determinante de classificação o 

trabalho na machamba (durante o processo foi segundo as autoras feita uma pergunta 

sobre a atividade principal desenvolvida por cada família, na qual a maioria respondeu que 

era o trabalho na machamba), ignorando por um lado que aquelas populações 

                                                      
493

Para uma abordagem teórico conceitual sobre conflitos ambientais ver: Acselrad (2004); Zhouri; Laschefski 
(2010). 
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desenvolviam outras atividades, como por exemplo, a venda de carvão, a produção de 

tijolos e brita para construção, a pesca, a produção de esteiras e o comercio do mercado 

local, que eram essenciais na sua reprodução social e econômica. Por outro lado, a 

empresa ignorou que muitas delas viviam não necessariamente em comunidades rurais, 

mas em zonas periféricas da vila, razão pela qual deviam ser pelo menos caracterizadas 

como semiurbanas.  

Para as autoras, “a falta de estudos socioantropológicos que pudessem definir com 

maior rigor os perfis das populações deslocadas” contribuiu para esse equívoco de 

classificação cometido pela empresa e ratificado pelo governo moçambicano (OSÓRIO; 

CRUZ e SILVA, 2017, p. 78). Estudos dessa natureza que provavelmente tornariam o 

processo de deslocamento menos violento (ao minimizar a violação dos direitos das 

populações atingidas) não interessavam a empresa, que buscava a todo custo ocupar as 

suas terras e executar a exploração capitalista dos seus recursos.  

As famílias que foram classificadas como rurais, foram reassentadas na Comunidade 

de Cateme, mais de 30 km da sua área original de ocupação. A comunidade de Cateme foi 

o nosso principal lócus de pesquisa nos dois períodos (primeiro semestre de 2016 e no final 

do segundo semestre de 2017) do trabalho de campo em Moatize Segundo narrativas das 

próprias família, Cateme é uma área com terras improprias para produção agrícola, o que é 

paradoxal uma vez que o critério usado pela empresa e os órgãos governamentais para a 

escolha do local tenha sido justamente a existência de terras para a prática da agricultura. 

A vida cotidiana na Comunidade de Cateme denuncia a violência das práticas empresariais 

de controle de território. No processo de expropriação a empresa não teve uma 

preocupação com o destino das pessoas e a continuidade integral das suas lógicas de 

produção, organização e reprodução social e econômica, mas sim com a sua saída do local 

para garantir o controle do território, dinamizar a exploração do carvão e multiplicação do 

capital. O autoritarismo e a indiferença com os projetos e modos de vida das diversas 

famílias atingidas marcaram e continuam marcando o processo do controle do território 

pela multinacional, numa autêntica reedição para o tempo presente de práticas violentas 
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do estilo colonial. A empresa tem também se apropriado dos dispositivos estatais de 

repreensão para o controle e cerceamento violento das ações locais de resistência494.  

 

Algumas considerações finais 

As práticas da multinacional brasileira Vale evidenciam a prevalência do que 

Boaventura de Sousa Santos (2007) denomina de uma lógica de “apropriação e violência” 

que o Brasil diz no seu discurso de cooperação sul-sul procurar superar. A prevalência 

dessa lógica de apropriação e violência caracteriza também os projetos implementados em 

Moçambique por outro grande ator da CSS, a China, conforme denunciado pela Sol Mora 

no seu estudo sobre projeto agroindustrial do Regadio do Vale do Baixo Limpopo (MORA, 

2016). O projeto desenvolvido pela empresa chinesa Wanbao (Wanbao Grains & Oils Co.) é 

alvo de resistência de milhares de camponeses expropriados que a acusam de grilagem de 

terras (land grabbing). Para Mora (2016, p. 107) o processo de land grabbing é “es 

identificable a partir de la obtención por parte de Wanbao del control directo y efectivo de 

20.000 hectáreas por un plazo de 50 años para la producción de arroz exportable hacia el 

mercado chino, reemplazando la producción para el consumo doméstico”. 

Este fatos evidenciam que diferentemente do campo geoepistêmico que o sul vem 

cada vez mais se afirmando como o movimento teórico relevante na descolonização do 

conhecimento e na luta contra o imperialismo intelectual, resultante da lógica desigual e 

colonizante de relação (saber-poder) Norte-Sul. No campo geopolítico esse movimento 

assente no Sul é marcado por profundas contradições entre a teoria e a prática. Ou seja, 

enquanto no campo discursivo a cooperação sul-sul se assume como uma alternativa ao 

caráter violento e neocolonizante da cooperação norte-sul e mobiliza conceitos como 

solidariedade, equidade e igualdade, no campo pragmático, pelo menos na realidade 

moçambicana, reproduz as mesmas práticas da relação “norte-sul” no sul. Usando a 

proposta de Pina Cabral (2004) podemos dizer que há mais continuidade do que cismas no 

                                                      
494

Por exemplo, em 2013, as populações da comunidade de Cateme (onde foram reassentadas as populações 
classificadas como rurais) reivindicando o cumprimento das diversas promessas feitas (acesso à água, terra 
fértil, energia, indenização, bens coletivos de transporte, saúde, educação etc.), bloqueou a linha férrea de 
transporte de carvão que passa a escassos metros da comunidade de Cateme. Pela solicitação da empresa, 
essa ação coletiva foi violentamente reprimida pelas forças policiais, o que reforça a prevalência de uma 
lógica intimidatória entre a empresa, de um lado, e as comunidades afetadas, por outro, se apropriando dos 
aparelhos estatais de segurança e repreensão. 
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campo pragmático das relações norte-sul e sul-sul. Não se justifica a existência de nova 

forma alternativa de relação entre os estados, tal como propõe o discurso brasileiro de 

cooperação sul-sul, as práticas apresentam significativas similaridades.   

Para Mia Couto essa continuidade se fundamenta no fato de que as forças que 

conduzem o Brasil a essa cooperação internacional “são forças que se conduzem por aquilo 

que são as linguagens globais do lucro, do mercado, da relação com os interesses 

econômicos e financeiros. Não haverá grande mudança” (COUTO, 2015, p. 360). De fato, o 

lucro da multinacional brasileira se dá às custas de altos danos sociais e ambientais em 

Moatize495.  

Vieram nos deitar aqui como se fossemos lixo, enquanto somos humanos 
tínhamos nossos bens e nossas próprias condições de vida lá nas nossas casas 
onde nos tiraram. Estão a nos tratar como se fossemos refugiados. Nós não 
somos refugiados somos donos dessa província. Um estrangeiro vem explorar 
aqui e enriquecer lá no país dele e nos ficarmos pobres assim como estamos. Faz-
se isso? [...] A primeira reivindicação que fizemos foi sobre as machambas que se 
localizam na sua maioria em locais com pedras e sem condições adequadas para a 
produção. Como reivindicamos e não nos davam a mínima decidimos bloquear a 
linha férrea. Não destruímos só bloqueamos para não passar comboio. Era uma 
forma de lhes chamar para nos ouvirem. [...]. O governo provincial enviou a uma 
unidade de intervenção rápida. A força de intervenção chegou batendo todo 
mundo indiscriminadamente. Mas essa reivindicação estávamos a falhar mesmo? 
Se eles não queriam nos ouvir. Chegamos a aquela ação porque não nos ouviam, 
nos ignoravam quando dizíamos que aqui as coisas não estão bem. Ninguém veio 
para aqui por vontade própria, foi a empresa em coordenação com o governo 
que nos trouxe aqui. Mas eles mandam militares para nos violentar. O que custa 
eles virem fazer uma reunião com a população e ouvir as nossas reivindicações. A 
gente manda cartas para o governo sobre nossas preocupações não responde 
nada. Alguns que vão lá reivindicar são detidos logo, para intimidar os outros a 
não se atreverem a fazer isso. Porque o governo não pressiona. Por que continua 
ignorando as promessas feitas pela empresa? Cada vez mais aqui estamos a ficar 

pobres do que lá onde estávamos a viver
496. 

Se existe alguma vantagem na CSS é a introdução de novos atores com papel 

hegemônico na arena internacional, ampliando espaço de negociação e cooperação 

                                                      
495

A poluição provocadas pela dinamitação a céu aberto é atualmente um dos elementos de conflito entre a 
empresa as populações que moram nos arredores da área de exploração. A população do bairro Bagamoyo 
nos arredores da área concessionada, agastada com a poluição e a degradação das suas casas pelas explosões 
e a falta de resposta da empresa e os órgãos governamentais locais às suas reivindicações, invadiu a área de 
operações de extração de carvão mineral obrigando a empresa a paralisar as atividades. Segundo 
informações compartilhadas no dia 05/10/2018 pela Associação de Apoio e Assistência Jurídica às 
Comunidades (AAAJC), e posteriormente pelos diversos órgãos de comunicação nacionais e internacionais,  
acompanhadas de imagens das ações, o representante da empresa no processo de negociação que contou 
com a presença da polícia, garantiu aos moradores que as maquinas não voltariam a funcionar enquanto não 
se encontrasse uma solução que fosse ao encontro dos anseios da comunidade. Para outros impactos nas 
populações arredores ver: Eusébio (2016); Zitamar News (2019); Source International (2019).    
496

Sr. M.A.Z. Bagamoyo – morador do bairro Bagamoyo: entrevista realizada no dia 17 de março de 2016. 



1294 

 

 
6ª REA-Reunião Equatorial de Antropologia 

internacional para os países pobres como Moçambique do que necessariamente uma 

alternativa à relação norte-sul. Além de depender exclusivamente dos doadores do Norte, 

Moçambique hoje já negocia intensamente com a China e com o Brasil, Índia, África do Sul 

etc. Apesar de destacar a horizontalidade, reciprocidade e equidade, existe sempre um 

superior e inferior nessa relação, o Brasil e a África do Sul, por exemplo, podem ser o “Sul” 

dos euro americanos, mas são o “Norte” de Moçambique. Os interesses econômicos e a 

multiplicação do lucro falam mais alto. Nesse contexto, as práticas das empresas 

pertencentes a esses países signatários dessa ideologia de cooperação sul-sul estão longe 

de se distanciar das práticas das empresas do norte no sul. 
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ÁFRICA NA HISTÓRIA DE ANTROPOLOGIA DO SÉCULO XIX: EPISTEMICÍDIO DO 
CONHECIMENTO E NOVAS PERSPECTIVAS DA DESCONSTRUÇÃO. 

 

Domingas da Silva497 
 
Resumo 
O objetivo deste artigo é discutir e analisar a história da África na antropologia do século XIX a partir do 
epistemicídio do conhecimento e Novas Perspectivas da Desconstrução destes saberes, refletir também 
sobre a contribuição da antropologia na desvalorização do conhecimento africano. Neste sentido, partindo de 
análise dos trabalhos publicados pelos autores evolucionistas na consolidação da disciplina antropológica no 
século XIX e como também dos autores contemporâneos dos estudos das epistemologias do sul.  
 
Palavras-haves: Antropologia do século XIX; Colonialismo; Epistemicídio;  África.  Conhecimento Endógeno. 

 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo busca mostrar como a História de Antropologia do século XIX foi 

tão perverso com os saberes africanos. Para isso, as discussões feitas sobre alguns teóricos 

durante as aulas da disciplina Teoria Antropológica I, foram importantes para o 

desenvolvimento deste artigo. Partindo de análise dos trabalhos de autores evolucionistas 

na consolidação da disciplina antropológica no século XIX, como também dos autores 

contemporâneo dos estudos das epistemologias do sul. busca-se compreender como a 

Histórica da África foi deturpada ao longo de séculos pela antropologia.  

No século XIX a disciplina antropológica evolucionista constitui uma paradigma 

racista  em termos de estudos tendenciosos sobre os nativos  e seus comportamentos 

psíquico e biológico na percepção do seu modo de vida. É neste bojo que vai ocorrer a 

desigualdade humana na classificação dos seres humanos, uns como inferiores e outros 

como superiores. Essa dicotomia construída nos estudos evolucionista gerou grande 

complexidade no mundo e provocou diversos sentimentos para as populações indígenas, 

negras e principalmente para os africanos. 

Nesta perceptiva, no que se refere a consequência negativa ancorado nos estudos 

antropológicos evolucionistas é negar a essência e intelectualidade dos africanos divido a 

desvalorização da sua essência, colocando-os no patamar dos seres inferiores e não 
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civilizados divido suas características e cor da pele, ignorando também os seus saberes 

endógenos.  

Vale frisar que, os aspectos de estudos evolucionistas e suas paradigmas racistas 

vem sendo criticados pelos cânones do método funcionalista como  Malinowski entre 

outros  e como também pelos autores contemporâneos Ramon Grosfoguel, Mudimbe, 

Boaventura entre outros da epistemologia do sul que buscam uma alternativa emergente 

na superação dessa dicotomia (inferior e superior) para o reconhecimento e valorização de 

todas as experiências sociais, raciais  e culturais no mundo.   

Nesse sentido, foi necessário recorrer as concepções teóricas do Tylor (1832-1917) 

entre outros para pensar a antropologia do século XIX. E como também aos que 

possibilitaram suas críticas na desconstrução dessa disciplina na valorização do 

reconhecimento intelectual dos africanos em diálogo com as contribuições de François 

Laplantine (2012), Antenor Firmin (1885), Ramon Grosfoguel (2016), Grada Quilomba 

(2002), Boa Ventura de Sousa Santos (2010) entre outros. Permitindo fazer a análise sob o 

prisma das consequências negativas evolucionistas para o continente africano que 

estabelecerão a base teórica deste trabalho.  

Partindo deste pressuposto, foi necessário levantar alguns questionamentos para 

compreender esta problemática: Como antropologia do século XIX contribuiu na 

universalidade do conhecimento Norte/Sul? Quais alternativas para superação? As 

repostas destes questionamentos estão disponíveis no corpo do texto, na qual dividimos o 

trabalho em duas partes centrais: a primeira, analisando o estudo de antropologia 

evolucionista e seus efeitos na inferiorização do conhecimento da África ou na produção de 

conhecimentos pelos estudiosos africanos; a segunda é refletir sobre conhecimento 

endógeno a partir das novas perspectivas de desconstrução e por último será as 

considerações finais do resultado alcançado a partir das reflexões teóricas. 

 

Antropologia moderna e seus efeitos no conhecimento africano. 

A realidade vivida no continente africano desde a invasão dos portugueses no 

século XV, época da emergência do colonialismo Europeu, que consolidou a antropologia 

como disciplina autônoma no século XIX, provocou um sentimento de revolta entre os 

próprios africanos na luta contra a discriminação racial e do conhecimento entre outros. O 

mais grave foi a classificação dos africanos como seres inferiores e não civilizados divido 
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suas características biológicos, psíquico da raça negra. Em segundo, tem haver com 

interiorização de seus saberes endógeno enquanto seres negros classificados como 

inferiores incapaz de produzir o conhecimento como os ocidentais. 

A história da humanidade segundo método evolucionistas, o ser humano perpassa 

por dois estados sequenciais: o da selvageria seguindo  estado de barbárie até chegar a 

civilização, que obrigatoriamente iriam tornar-se europeu civilizado. Foi nesta perspectiva 

que evolucionista Tylor construiu o seu estudo na procura da sociedade mais primitiva em 

termos de estabelecer a hierarquia de comparar a cultura inferior e superior. Para Tylor, o 

estudo da cultura era associada a civilização baseada numa interpretação singular e não 

plural. 

Os progressistas/evolucionistas. Estes acreditavam que humanidade caminhava 
em um sentido ascendente de desenvolvimento, evolução, progressão e 
aprendizagem. A obra de Tylor, em grande medida, está a serviço deste segundo 
argumento. Por meio do método comparativo em uma escala mundial, o autor 
procurou alinhar os dados etnográficos para demonstrar como elementos da 
cultura foram se desenvolvido da selvageria até chegarem ao estágio da 
civilização (ROCHA e FRID, 2015, p. 15).   

 

O conhecimento antropológico evolucionista é meramente colonial, uma vez que 

toda a sua estrutura de estudo e análise dos povos é eurocêntrica. Em outras palavras “O 

evolucionismo foi uma perspectiva dominante na antropologia desde a metade do século 

XIX até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918)” (ROCHA e FRID, 2015, p. 15).  

 

É bem conhecida a relação da formação da disciplina antropológica com as 
pesquisas no continente africano no interior de um paradigma evolucionista e 
racista, embora não tão bem discutida e avaliada criticamente. Um dos pontos 
pelos quais a antropologia avolumou seu corpo teórico, a partir dos dados 
colhidos nas formações sociais africanas, foi na temática do poder e da política. 
Nesse contexto paradigmático dominado pelo evolucionismo social, as pesquisas 
sobre os sistemas de poder eram feitas nas sociedades consideradas “primitivas”, 
sempre no sentido de compará-los com sistemas políticos mais “avançados”, cujo 
ápice tem invariavelmente a forma do Estado moderno (MAFEGE, 1971 p 09).  

 

A antropologia evolucionista criou a dicotomia da civilização e da selvajaria para 

inferiorizar os  povos ditas primitivas e realçar a superioridade dos povos brancos que 

também pertence a “civilização humana” no sentido de marcar diferenças entre os 

civilizados e os bárbaros. Em outras palavras, antropologia evolucionista trouxe grandes 

impactos e debates no século XXI, através de seus estudos de divisão racial e social, são 
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esses conceitos que marcaram a modernidade e estão sendo analisado e questionado 

pelos autores socais contemporâneos.  

Do outro ângulo, essa construção histórica de antropologia moderna ainda está 

perdurando em nossas sociedades e como também na construção de conhecimento, uma 

vez que a Europa caracterizada pelas populações brancas e civilizados tornou-se o centro 

difusor de tudo para revelar o mundo o seu conhecimento universal. 

 
A inferiorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o 
planeta [.....] tem dotado os homens ocidentais do privilégio epistêmico de definir 
o que é verdade, o que é a realidade e o que é melhor para os demais. Essa 
legitimidade e esse monopólio do conhecimento dos homens ocidentais tem 
gerado estruturas e instituições que produzem o racismo/sexismo epistêmico, 
desqualificando outros conhecimentos e outras vozes críticas frente aos projetos 
imperiais/coloniais/patriarcais que regem o sistema-mundo (GROSFOGUEL, 2016 
p. 25). 

 

A antropologia evolucionista trouxe grandes problemas e complexas de resolver no 

continente africano na lógica de civilização – ao longo dos tempos como a cor, raça e 

outros que dificultaram a vida dos africanos e na sua forma de pensar até hoje. Do outro 

lado, a pluralidade do conhecimento africano incomodou os olhos dos ocidentais, o 

sistema colonial ao ponto de os tacharam como incapazes de produzir o conhecimento 

válido, porque são primitivos e selvagem e que nunca não chegariam ao pé da civilização 

humana. Nesta linha, os africanos não fazem parte de produção do conhecimento e seus 

valores sociais e culturais são alvo dos estudos da investigação eurocêntricas.  

 
A inferioridade epistêmica foi um argumento crucial, utilizado para 
proclamar uma inferioridade social biológica, abaixo da linha da 
humanidade. A ideia racista preponderante no século XVI era a de “falta 
de inteligência” dos negros, expressa no século XX como “os negros 
apresentam o mais baixo coeficiente de inteligência” (GROSFOGUEL, 2016 
p. 40). 

 

Enquanto que para Laplantine (2012) “A antropologia, conhecimento do primitivo 

fica indissociavelmente ligado ao conhecimento da nossa origem, isto é, das formas 

simples de organização social e de mentalidade que evoluíram para as formas mais 

complexas das nossas sociedades” (LAPLANTINE, 2012 p. 65). Note-se que, os homens 

europeus alcançaram grandes privilégios na produção de conhecimento por serem 

detentores das maquinas que qualificavam o que é bom e ruim em termos do 

conhecimento. 
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A concepção que se perpassa nos estudos de antropologia evolucionista moderna é 

que nenhum individuo da raça negra pode produzir o conhecimento. Vale frisar a obra de 

Antenor Firme498 “Igualdade das raças humanas: antropologia positiva”, que foi alvo de 

silenciamento pelos intelectuais franceses onde a “sua voz foi efetivamente silenciada pela 

antropologia física e racialista dominante no tempo e por sua raça” (FIRMIN, 1885p. 02).  

Nesta linha, a antropologia evolucionista rejeitou a intelectualidade dos africanos e 

propõe uma divisão radical da humanidade. “O único ser dotado de uma episteme superior 

era o homem ocidental” (GROSFOGUEL, 2016 p. 40). Essa percepção moderna sobre o 

mundo coloca o sujeito africano num lugar subalterno, marginalizado perante suas próprias 

concepções de mundo enraizado na origem dos ancestrais e impulsionou o apagamento 

das diversidades culturais e suas experiências sociais. 

A rejeição da obra de Firmin e de outros intelectuais africanos -demostra como a 

antropologia evolucionista desqualificavam-nos estudiosos negros principalmente os 

africanos em relação a produção de conhecimento. Esse discurso evolucionista teve 

impacto até nas instituições políticas, sociais, universidades, que ainda está em fase de 

desconstrução por causa desta ciência. 

Neste fio de desconstrução Grada Quilomba levantou seguintes questionamentos 

para refletirmos acerca destas teorias evolucionistas do século XIX “Quem pode falar? O 

que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar?” (Grada 2010, p. 172). Está 

questão da Grada nos convida a uma reflexão de como ainda o episteme dos negros e 

africanos foram silenciadas perante uma voz dominante de um tipo de conhecimento 

universal ocidental que desqualifica a fala e as experiências dos africanos. Por outro, 

minimiza o conhecimento endógeno e coloca o conhecimento ocidental como única ciência 

verdadeira para revelar o mundo nos seus aspectos preconceituosa que hierarquizou 

conhecimento na sua relação poder/saber. Como diz Para Catherine Walsh (2009), 

 
“Essa colonialidade do poder que ainda perdura – estabeleceu e fixou uma 
hierarquia racializada: brancos (europeus), mestiços e, apagando suas diferenças 
históricas, culturais e linguísticas, “índios” e “negros” como identidades comuns e 
negativas”. (WALSH, 2009 p. 14). 

 

                                                      
498

 É. Haitiano, o autor da obra igualdade das raças humanas: Antropologia Positiva, foi publicada em Paris em 
1885. 
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Considerando a fala de WALSH, o processo de colonialismo e estudos 

antropológicos hegemônicos gerou a negação do conhecimento epistêmica do povo 

africano e desvaloriza o saber endógeno em prol de uma universalidade de conhecimento 

cientifico ocidental. Todavia, essa perspectiva moderna vem sendo criticada e reflectida 

pelos autores pós-coloniais no sentido da descolonização dessa paradigma teórica colonial 

e evolucionista, buscando-a uma alternativa de superação e valorização de todas as 

experiências sociais construída pelos seus autores em grupos sociais e culturais diferentes.  

Nesta perspectiva, darei a continuidade na sessão seguinte, trazendo algumas 

considerações relevante dos cânones de antropologia funcionalista e autores 

contemporâneos da epistemologia do Sul sobre as possíveis alternativas da desconstrução 

destes saberes universais e superação de paradigma de antropologia evolucionista e 

inclusão do conhecimento plural endógena e reconhecimento de diferentes experiências 

sociais no mundo. 

 

Conhecimento endógena e novas perspectivas da desconstrução 

A forma de classificação da cultura e civilização na estrutura racista de paradigma 

evolucionista da antropologia moderna provocou um equívoco e críticas nos estudos de 

Franz Boas (1920) e como também a configuração do método de trabalho de campo de 

Bronislaw Malinowski (1884-1942) Evans Pritchard entre outros cânones do método 

estrutural/funcionalista.  

Nos seus trabalhos de campo, fizeram grandes esforços de entender as sociedades 

africanas, americanas, norte-americana e australiana nos seus aspectos culturais em que 

cada grupo vivia, no que resultou na consolidação da antropológica como ciência 

acadêmica ancorada aos estudos das diversidades das culturas. Foi a partir desta face que a 

antropologia adquiriu novo campo de olhar o “outro” entender esse “outro” e reconhece-

lo nos seus aspectos culturais diferentes sem julgar do seu modo de vida. Esses estudos 

organizados dos clássicos funcionalistas tem um avanço importante na contribuição de 

valorização epistêmica, social, racial e cultural de cada povo. 

 

O funcionalismo de Bronislaw Malinowski (1884-1942), além de superar a 
paradigma evolucionista na Inglaterra, marcou o declínio definitivo na 
“antropologia de gabinete”. É com este antropólogo que foi fundada a pesquisa 
de campo de caráter etnográfico, isto é, a permanência do antropólogo por um 
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tempo prolongado em uma sociedade especifica, vivendo entre os nativos 
(ROCHA e FRID, 2015, p. 24) 

 
Neste sentido, percebe-se que a antropologia no paradigma estrutural/funcionalista 

é marcada como o fim da “mentalidade colonial” em busca da nova estrutura de 

classificação dos nativos, desconstruindo-o paradigma evolucionista racista. Foi nesta 

perspectiva teórica funcionalista que o estudo de antropologia adquiriu novo olhar na 

academia, como sendo uma ciência de relativismo cultural em busca da igualdade das raças 

humanas e sua relação efetiva de observação participante entre o pesquisador e 

pesquisado. 

Vale frisar que, essa perspectiva estrutural/funcionalista levou alguns autores 

africanos e não africanos como Archie Mafeje, (1971),  Paulin Hountondji (2010), Valentin 

Mudimbe (1982), Boa Ventura de Sousa Santos e Ana Paula Menezes (2010) Ramon 

Grosfoguel (2016) entre outros a desencadear pesquisas importantíssimas, para o avanço 

dos estudos africanos como também na desconstrução da mentalidade exacerbada 

colonial em nos estudos antropológicos evolucionista e como também na extinção de 

relação de poder Norte/sul em todas as suas dimensões dominante principalmente na 

universalidade de conhecimento dotado na visão ocidental.  

É neste bojo que os intelectuais africanos construíram suas influências na crítica da 

ideologia de alteridade e representações exóticos presente no continente africano. 

Segundo Archie Mafeje em na sua obra “etnografia africana” (1971), nos mostra a 

possibilidade de valorização do conhecimento endógeno como fenômeno importante para 

descolonização da África e como também no reconhecimento dos intelectuais africanos e 

nova construção metodológica nos estudos africanos em todas as suas dimensões 

interdisciplinares, evitando a “extroversão” (MAFEJE, 1971) na produção de conhecimento 

em África. Uma vez que o interlocutor endógeno possui sempre sua experiência natural 

com habilidade de tradução da linguagem nacional na etnografia. 

 
O interlocutor endógeno é, portanto, aquele que carrega a experiência “de 
dentro” e possui habilidade para decodificar os vernáculos locais através da 
etnografia [....] interlocução local autêntica – que é, o modo válido de dar a 
conhecer o pensamento endógeno – com as relações sociais do continente 
africano (MAFEJE, 1971 p 12). 

  

“Todo conhecimento é primeiramente local *...+ conhecimento universal’ só pode 

existir em contradição”, (MAFEJE, 1971 p.). Neste sentido, Mafeje fez uma crítica a 
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contribuição de antropologia evolucionista na universalidade de conhecimento em África 

na sua classificação ocidentais a uma nova compreensão das formas socais africana no uso 

da sua própria categoria endógeno não universalista. Isso sim, deriva das formas em que os 

próprios africanos podem falar de si mesmo com toda liberdade e autonomia em vez dos 

outros assumiram sua própria voz e impor suas paradigmas.  

A crítica de Mafeje também está presente na obra de Paulin Hountondji, o 

Conhecimento da África, e Conhecimento dos africanos: Novas perspectivas sobre os 

Estudos Africanos (2008). Nesta obra Hountondji (2010) defende que, é importante 

promover o conhecimento endógeno na epistemologia africana levando em considerações 

os estudos interdisciplinares inserindo-a nas ciências sociais para melhor representação 

dos povos africanos.   

 

“Quando falamos dos estudos africanos, normalmente estamos a referir-nos não 
apenas uma disciplina, mas a todo um leque de disciplinas cujo objeto de estudo 
é África. Entre estas incluem-se frequentemente, disciplinas como a ‘história 
africana’, ‘antropologia e sociologia africana’, ‘linguística africana’ ‘política 
africana’ e ‘filosofia africana’, etc.” (HOUNTONDJI, 2010, p.119).  

 

Em outras palavras, os intelectuais africanos se posicionaram num lugar subalterno 

aos seus pares de Norte, isto demostra quão ainda os antropólogos africanos estão 

silenciado na produção seus próprios conhecimentos endógenos.  Uma vez que Hountondji 

(2009)  os estudos africanos é o estudo que ao longo do tempo faz parte de uma produção 

de conhecimento controlado pelos ocidentes e não pelos próprios africanos. De acordo 

com Hountondji: 

 

*...+“as sociedades africanas devem eles próprias apropriar-se ativa, lúcida e 
responsavelmente do conhecimento sobre elas capitalizados durante séculos. 
Defende mais genericamente, o desenvolvimento em África de uma tradição 
autônoma, confiante em si própria, de investigação e conhecimento que 
responda a problemas e questões suscitados direta ou indiretamente por 
africanos” (HOUNTONDJI, 2010, p. 140). 

  

A crítica que se ressalva na obra de Hountondji e Mafeje, nos convida uma reflexão 

profunda de descolonizar o nosso conhecimento  endógeno face a uma dominação de 

conhecimento universal ocidental. Para esses autores acreditam-se que a descolonização 

só é possível com a valorização e reconhecimento do conhecimento endógeno, uma vez 
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que os próprios africanos deveriam assumir a sua ciência com autonomia e mostrando-a 

para os acidentais suas competências  intelectuais e suas origens ancestrais.  

Nesta perspectiva, (MUDIMBE, 1960) nos chama atenção sobre a  questão da língua 

que constitui como um instrumento de dominação para o conhecimento endógeno. Uma 

vez que a produção de trabalhos científicos sobre o continente africano está inscrito na 

língua dos colonizadores ocidentais – isto sim, a maioria dessa produção não é lida no 

continente africano.  

Para este motivo, note-se que todas essas produções cientificas sobre África 

proporciona um conhecimento negativa tanto para o continente  africano e como para os 

próprios africanos - os próprios africanistas evolucionistas possuíam uma complexidade de 

estudar os nativos através das línguas.  

Em outras palavras,  (MUDIMBE, 1982) nos mostra que só é possível a 

descolonização do conhecimento universal em África na valorização das línguas africanas e 

extinção das línguas dos colonizadores. Isso sim, possibilita uma ruptura epistemológica – 

abrimos horizonte para um novo caminho e novos sonhos para África. 

Na perspectiva de ruptura que, (SANTOS e MENEZES, 2010) chama de “ecologia de 

saberes” – A “ecologias de saberes” deriva de uma forma de inclusão e valorização de 

todos os tipos de conhecimentos produzido pelos seus autores sociais no mundo. Seja ela, 

sabres indígenas, negros, africanas, entre outros tipos de sabres no mundo que merecem 

ser respeitadas e ensinadas nas universidades, fora da universidade e nas instituições do 

Estado. 

Neste sentido, a ecologias de saberes constitui a melhor forma de ruptura com 

conhecimento ocidental moderna – desde que os  valores do conhecimento endógeno  e 

intelectualidade dos africanos(as)  estão sendo reconhecido e ensinados dentro das 

universidades.   

Nesta perspectiva de superar as concepções racistas da modernidade para inclusão 

de mundos na produção de conhecimento diversas deriva, “ a partir dessas tradições 

diversas que podemos construir processos que vão trazer ideias diferentes e instituições 

apropriadas pela Modernidade eurocêntrica para descolonizá-las, em diferentes direções” 

(GROSFOGUEL, 2016 p. 44) do mundo pluriversal. 

O mundo pluriversal permite uma negação do mundo capitalista moderna da 

concepção universal de conhecimento. É neste sentido que a África libertará das suas 
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representações negativa do conhecimento ocidental e partindo para sua própria 

representação de conhecimento endógenos dos seus próprios autores africanos. Isto, é 

uma forma eficaz de reconhecimento, de inclusão das experiências sociais africanas na 

produção de conhecimento. 

Neste sentido, conclui-se que a antropologia evolucionista teve um papel 

fundamental na difusão das desigualdades sociais como também na categorização da raça 

humana, criando assim, um só nas outras formas de pensar que não se coadunam com o 

modo eurocêntrico de pensar. Este processo histórico dos estudos antropológicos do 

século XIX ainda está enraizado em nossas sociedades, uma vez que o racismo ainda 

atravessa os corpos. Em outras palavras, o cenário que se discute essa desconstrução 

impulsionou novas paradigmas da reparação socais e raciais na África, como também nas 

Américas e na Ásia. Nesta luz, os teóricos africanos trazem uma nova perspectiva de olhar 

em relação a África e a multiplicidade do seu campo de estudo.  
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POSFÁCIO AOS ANAIS DE TEXTOS CONPLETOS DA 6ª REA 

 

Carlos Caroso (UFBA) 

Fátima Tavares (UFBA) 

 

Antecede à própria fundação da Associação Brasileira de Antropologia-ABA, que 

ocorreu em Salvador durante a II Reunião Brasileira de Antropologia-RBA no ano de 1955, a 

tradição de realização de eventos de caráter antropológico no Nordeste e na Bahia. Foi 

assim o II Congresso Afro-Brasileiro que ocorreu em Salvador no ano 1937, que teve a 

destacada participação de Edison Carneiro na condição de organizador, em sequência ao I 

Congresso Afro-Brasileiro no ano de 1934 em Recife, idealizado e organizado por Gilberto 

Freyre499. Em outro momento e condições, logo após a realização da XX Reunião Brasileira 

de Antropologia / I Conferência Relações Étnicas e Raciais na América Latina e Caribe, em 

Salvador, no ano de 1996, a quinta versão deste último evento voltou a ocorrer em 

Salvador no ano de 1998, com ampla participação de antropólogos, historiadores e outros 

cientistas sociais. Nesta edição foram responsáveis pela coordenação da Comissão 

Organizadora Jeferson Bacelar, então diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais, e Carlos 

Caroso, professor do Departamento de Antropologia e Etnologia da UFBA. 

As Reuniões Brasileiras de Antropologia tiveram quatro de suas edições na Bahia, 

sendo que três ocorreram em Salvador e uma em Porto Seguro. Na previamente 

mencionada II RBA, em 1955, foram eleitos para dirigir a recém fundada ABA Luiz de Castro 

Faria, Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira. A X RBA, que se deu no ano 1976, teve 

sua Comissão Organizadora presidida pelo professor Thales de Azevedo, na ocasião 

presidente da ABA, e participação de Pedro Agostinho, Vivaldo da Costa Lima e Maria Hilda 

Paraíso. Decorridas duas décadas, em 1996 ocorreu a XX RBA, em momento que presidia a 

ABA João Pacheco de Oliveira - este evento teve a Comissão Organizadora coordenada por 

Carlos Caroso, e como membros Pedro Agostinho, Maria Rosário, Jeferson Bacelar e Eliane 

O´Dwyer, que à época ocupava o cargo de Secretária Geral da ABA. No ano de 2008 a XXVI 

RBA teve lugar em Porto Seguro, pela primeira vez saindo do eixo das grandes cidades. 

                                                      
499

 Ocorreram também em Recife os III e IV Congresso Afro-Brasileiro. 
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Naquela ocasião presidia a ABA Luís Roberto Cardoso de Oliveira, e a Comissão 

Organizadora foi coordenada por Carlos Caroso e Carla Teixeira. A despeito da atuação de 

seus antropólogos gozar de destacada posição na organização de eventos de caráter 

antropológico, a Bahia só veio a organizar uma Reunião Equatorial de Antropologia-REA no 

ano de 2019, nunca antes tendo organizado uma das versões da ABANNE500, que a 

antecedeu, e que até o ano de 2015 ocorreu em parceria com a REA.  

Na esteira destes antecedentes, a 6ª Reunião Equatorial de Antropologia ocorreu 

em Salvador, entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2019, tendo como promotora a 

Universidade Federal da Bahia, por meio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do 

Departamento de Antropologia e Etnologia do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia. Contou, ainda, com o apoio e participação de outras Instituições de Ensino 

Superior existentes no estado da Bahia. 

Considerando o atual contexto sociopolítico no país, bem como a necessidade de 

melhor compreender questões antigas e emergentes nos campos de atuação e diálogos da 

antropologia, os conceitos “Diversidades, Adversidades e Resistências” foram definidos 

como temas geradores das discussões da 6ª REA. Para as discussões contou-se com a 

participação de antropólogos e outros cientistas sociais, pesquisadores, professores, 

estudantes (graduação e pós-graduação), representantes da sociedade civil e de 

movimentos sociais, além de agentes de organizações governamentais e não 

governamentais do Brasil, especialmente das regiões Norte e Nordeste, das outras regiões 

do país e dos demais países da América Latina. 

Em reconhecimento à contribuição da arte que tem como referência o legado 

cultural afro-brasileiro para com o pensamento antropológico na Bahia, a 6ª REA escolheu 

homenagear o artista plástico Carybé, baiano por adoção, destacando a força da sua arte 

que retrata as “coisas da terra”. Nascido Hector Julio Páride Bernabó, na Argentina, veio 

morar na Bahia em 1952, onde compartilhou intensamente o momento e a experiência 

intelectual e artística com Pierre Verger e Jorge Amado. Vale lembrar que no ano de 1996, 

por ocasião da XX Reunião Brasileira de Antropologia, homenageou-se Pierre Verger, que 

                                                      
500

 A I Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste ocorreu em Recife, no ano de 1985. Posteriormente o 
evento, que passou a ocorrer entre as RBAs promovidas pela ABA, e veio a receber a denominação de 
ABANNE. O histórico de eventos da ABANNE e REA / ABANNE pode ser encontrado em MOTTA e BRANDÃO. 
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na ocasião cedeu uma fotografia de um Xangô na África para compor a identidade visual do 

evento. Decorridas mais de duas décadas, a identidade visual da primeira Reunião 

Equatorial de Antropologia que ocorreu na Cidade da Baía foi a de uma gravura de Carybé, 

que retrata a cerimônia do Ajerê, na qual Xangô, deus da justiça e da sabedoria, carrega o 

fogo sagrado de que ele se nutre, rodeado por suas esposas divinas, as Ayabás501. 

 

Proposta da 6ª REA - Diversidades, Adversidades e Resistências 

Seguindo a proposta elaborada pela Comissão Organizadora, que foi coordenada 

por Fátima Tavares, a 6ª REA deu continuidade às Reuniões anteriores, mas trouxe novos 

avanços sobre as reflexões iniciadas em meados da década de 1980, por acadêmicos e 

profissionais do Norte e Nordeste associados à ABA, em encontros regionais da referida 

ABANNE. No ano de 2007, quando ocorreu em Aracajú essas reuniões incorporaram a 

denominação de REA/ABANNE502, refletindo sua gradativa expansão para além dos limites 

regionais para incorporar a crescente participação de antropólogos da região equatorial da 

América Latina e Caribe. A proposta da 6ª REA foi de ampliar a visibilidade nacional e 

internacional da produção antropológica, assim como explorar novas oportunidades de 

parceria e colaboração acadêmica. 

Nesta 6ª REA buscou-se consolidar mais de três décadas de discussões científicas no 

campo da Antropologia, decidindo adotar apenas a denominação 6ª REA, sem que se perca 

de vista a importância que teve a ABANNE para os avanços do campo cientifico nos estados 

do Norte e Nordeste do Brasil. Esta adoção de uma única designação se dá mesmo como 

resultado de um movimento simétrico com aquele que aconteceu com a denominação da 

congênere organizada pelos estados do sul e sudeste, que veio a constituir a atual RAM-

Reunião de Antropologia do Mercosul, agregando a participação de antropólogos e 

estudantes dos países latino americanos do Cone Sul. 

No ano de 2007, em Aracaju, Estado de Sergipe, ocorreu a primeira edição conjunta 

da 1ª REA - X ABANNE. Posteriormente ocorreram a 2ª REA - XI ABANNE em Natal/RN, no 

                                                      
501

 Imagem gentilmente cedida pelo Instituto Carybé. 
502

 Vale esclarecer que a redenominação como REA decorreu de uma discussão de diretoria da ABA em 2001, 
na ocasião sob a presidência de Ruben Oliven, reunida em Porto Alegre, em momento que estava planejada 
realização da reunião regional ABANNE na Bahia. Contudo, por diversos fatores, a reunião acabou ocorrendo 
no Maranhão, não incorporando a nova denominação - REA. 
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ano de 2009; a 3ª REA - XII ABANNE, em Boa Vista/RR, no ano de 2011; a 4ª REA-XIII 

ABANNE, em Fortaleza/CE, no ano de 2013; e 5ª REA - XIV ABANNE, em Maceió/AL, no ano 

de 2015. Em 2017, a edição prevista para ocorrer em Teresina/PI não se concretizou, 

rompendo uma linha de continuidade muito importante para o fortalecimento do ensino e 

pesquisa antropológica no Norte e Nordeste do Brasil, assim como com a intensificação das 

relações acadêmicas com os países equatoriais da América Latina e Caribe. 

A 6ª Reunião Equatorial de Antropologia mostrou-se uma importante contribuição 

para consolidar a REA como locus de oportunidades de discussão acadêmica das pesquisas 

antropológicas produzidas nas regiões Norte, Nordeste do Brasil, bem como dos países 

equatoriais situados na América Latina e Caribe, ampliando a visibilidade destes trabalhos e 

potencializando seus resultados. Outro importante aspecto a ser destacado é o crescente 

diálogo entre essa produção regional de Antropologias do Norte e Nordeste com as demais 

atividades de pesquisa e pós-graduação nacionais e internacionais que compartilham 

interesses temáticos, metodológicos e conceituais. Cabe enfatizar também a oportunidade 

que o evento constituiu para a integração dos antropólogos da Bahia nesse circuito de 

trocas acadêmicas, políticas e institucionais.  

Esta iniciativa trouxe importantes desdobramentos no que tange às atividades de 

ensino, de pesquisa e de discussões sobre o papel dos antropólogos em projetos de 

intervenção social. Assim, os profissionais da Antropologia do estado da Bahia no conjunto 

da Antropologia Brasileira assumem o compromisso e a responsabilidade pela 

continuidade e fortalecimento das reuniões regionais bienais que se iniciaram com as 

Reuniões ABA Norte e Nordeste-ABANNE, que posteriormente tornaram-se reuniões de 

voltadas para a interlocução internacional com a incorporação da Reunião Equatorial de 

Antropologia-REA, que veio a contribuir com a expansão e consolidação de redes de 

cooperações nacionais e supranacionais. 

Certamente pode-se antecipar que a ampliação do diálogo entre a produção 

regional e as demais pesquisas das pós-graduações nacionais e internacionais permitirão 

consolidar as redes de cooperações internacionais no que diz respeito à produção de 

conhecimento e trocas de experiências no âmbito da antropologia nas Regiões 

Norte/Nordeste do Brasil e parceiros situados na Região Equatorial; incentivar e promover 

o diálogo interdisciplinar e consolidar a colaboração entre as os cursos de pós-graduações 

em Antropologia; oportunizar aos estudantes de pós-graduação em Antropologia e demais 
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áreas afins a inserção em outros espaços de formação intelectual; ampliar a visibilidade e 

articulação da produção teórica dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos entre as 

instituições participantes do evento; integrar as atividades de graduação e pós-graduação, 

possibilitando aos alunos de graduação a divulgação de suas pesquisas; incentivar as 

reflexões acerca da expansão da prática antropológica e da atuação dos antropólogos para 

além dos muros da academia; fomentar a participação de diversos atores sociais e 

oportunizar a visibilidade dos respectivos protagonismos na construção de coletividades e 

movimentos sociais; e, certamente contribuir para fortalecer as parcerias com a Associação 

Brasileira de Antropologia e outras congêneres no país e em países vizinhos. Por fim, e não 

menos importante, contribuir para o fortalecimento das relações da academia com a 

sociedade civil e agregar competências analíticas que possam subsidiar a formulação de 

políticas públicas. 

 
Sobre a Programação da 6ª REA 

A programação final da 6ª REA foi composta por 1.470 trabalhos sob várias formas 

de apresentações. A abertura formal se deu no dia 09 de dezembro no Salão Nobre da 

Reitoria da UFBA sob a presidência do vice-reitor e outros dirigentes universitários, com a 

participação superior a 600 pessoas. Não ocasião ocorreu uma conferência dialógica 

compartilhada entre uma das mais expressiva lideranças quilombolas no Brasil, o ativista 

quilombola do Piauí Antonio Bispo, uma liderança indígena da Bahia, Célia Tupinambá, e 

um antropólogo sênior, docente na UFBA, Ordep Serra, que tem intensa atuação 

acadêmica e política na Bahia e no Brasil. Entre os dias 10 e 12 de dezembro ocorreram 22 

Mesas Redondas; 03 Painéis Temáticos com convidados do Brasil, Colômbia, Equador; Peru 

e México; 01 Roda de Conversa envolvendo ativistas, lideranças comunitárias, religiosas e 

acadêmicos; 46 Grupos de Trabalho com propostas notadamente inclusivas para dar 

oportunidade de primeira participação a muitos iniciantes no campo da antropologia; 09 

Sessões de Comunicações Coordenadas, muitas explorando e enfatizando temáticas 

emergentes que não se enquadravam nos grupos de trabalho que compuseram a 

programação; e Apresentação de Pôsteres, realizada no âmbito dos GTs, de forma a dar 

oportunidade a iniciantes de terem sua primeira participação neste tipo de evento 
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científico; Mostra de Ensaios Fotoetnográfica (foram selecionados 10 expositores dentre as 

25 propostas submetidas para o concurso); Mostra de Vídeos Etnográficos503 com 

apresentação de 27 vídeos que versaram sobre temáticas bastante diversificadas; 04 

reuniões de grupos de colaboração científica com vistas a discutir suas propostas de 

continuidade e avanços futuros; Reunião de Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação 

do Norte e Nordeste com a presença do Representante de Área na CAPES; Reunião de 

Editores da Periódicos da área de Antropologia e Ciências Sociais de forma geral; e 

Apresentações Culturais e Artísticas programadas, visando oportunizar a expressão de 

talentos e estimular as expressões artístico-culturais da parte de antropólogos e de 

antropólogas e, em muitos casos, de seus interlocutores de pesquisa, com vistas a 

reconhecer e valorizar suas expressões culturais. 

A 6ª REA superou todas as expectativas iniciais de contar com a participação de um 

máximo de 800 pessoas, atingindo, e superando, assim seus objetivos acadêmico-

científicos de estimular a discussão do estado da arte na pesquisa, no ensino e nas práticas 

de Antropologia no país, e permitindo um intenso diálogo com e entre colegas 

antropólogos do estados das regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Brasil, assim como de 

países equatoriais fronteiriços. 

Podemos considerar que a 6A REA cumpriu plenamente o papel de congregar 

especialistas, estudantes e lideranças comunitárias e de religiões de várias matrizes para 

promover um importante e construtivo diálogo interdisciplinar em que a Antropologia que 

se produz nos países Latino Americanos situados na região equatorial pode ser evidenciada 

e teve importante protagonismo. Da mesma forma, a participação de acadêmicos, 

profissionais e estudantes de várias partes do país contribui para a intensificação dos 

diálogos e colaborações existentes, assim como o estabelecimento de novos diálogos e 

redes acadêmicas de colaboração tanto no Brasil quanto no exterior. 

                                                      

503
 Importa registrar que a primeira mostra de filmes etnográficos em reuniões científicas da ABA se deu na X 

RBA em 1976, sendo exibidos dois filmes: Pankararé de Brejo do Burgo e Garimpos e Garimpeiros na Bahia. 
Eram filmes em Super 8, mídia à época muito popular e instrumental pela portabilidade. Em 1996, por 
ocasião da XX RBA em Salvador, ocorreu o I Concurso de Filmes Etnográficos, já sob o formato de vídeos, que 
premiou em 1º lugar o vídeo de Virgínia Valadão, Yãkwa, o Banquete dos Espíritos (1995). Neste mesmo 
evento foram propostos o concurso e prêmio Pierre Verger, que teve início na  RBA de 1998 em Vitória, ES. 
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No que se refere à contribuição do evento para formação de recursos humanos 

especializados para a academia, educação básica e superior, indústria, setor de serviços e 

setor público, o quadro abaixo apresenta a diversidade de participantes, de forma a 

permitir a inclusão de todos os interessados, entre eles muitos profissionais atuantes em 

instâncias acadêmicas e serviço público, que tiveram oportunidade de compartilhar suas 

experiências, assim como com os participantes mais jovens que se encontram em processo 

de formação. A amplitude da divulgação e proposta inclusiva do evento, certamente foi 

fator fundamental para que isto se verificasse.  

 

Quadro II – Categoria e Proveniência dos Participantes 
 

CATEGORIA PRÓPRIO 

ESTADO 

OUTROS 

ESTADOS 

EXTERIOR TOTAL 

Professores / Pesquisadores 30 300 30 360 

Profissionais - 50 - 50 

Estudantes de Pós-Graduação 30 350 10 390 

Estudantes de Graduação 200 200 - 400 

Outros 100 - - 100 

TOTAL 360 900 40 1.300 

 

O Evento foi registrado no endereço http://www.sextarea.ufba.br/ e gerenciado 

pelo SIATEX-Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão, da UFBA, 

de modo a permitir que as inscrições fossem realizadas pelo sistema de gestão de eventos 

da universidade — GERE. Este sistema, apesar de se encontrar defasado do ponto de vista 

das tecnologias de informação e comunicação, foi fundamental para a gestão adequada do 

evento, disponibilização de informações e emissão de certificados para os participantes. 

A 6ª REA cumpriu inteira e plenamente seus objetivos e metas de congregar 

acadêmicos, lideranças comunitárias indígenas, quilombolas e religiosas, técnicos e 

estudantes de pós-graduação e graduação, assim como outros interessados nos temas que 

foram apresentados e discutidos no evento, uma vez que foi feita divulgação ampla e 

inclusiva para que sua programação fosse elaborada como resultado das temáticas e 

estudos que ora se encontram em andamento ou são antecipados como possibilidade em 

futuro próximo e a longo prazo.  

http://www.sextarea.ufba.br/
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Mesmo sendo realizada em momento de muitas dificuldades de obtenção de 

recursos e no último mês do ano, quando as atividades universitárias geram muitas 

demandas sobre docentes e estudantes, simultaneamente às demandas outras desta 

época, a 6ª REA contou com a participação de 1.595 inscritos, sendo 970 participantes com 

inscrição confirmada de todas as regiões do país, assim como de participantes de outros 

países da América equatorial: Colômbia, Peru, Equador, México. Do total de inscritos com 

atividades no evento, 252 foram estudantes de graduação e ouvintes (dentre os quais 52 

estudantes do curso de ciências sociais da UFBA que apoiaram o evento como monitores), 

411 estudantes de pós-graduação de várias partes do país e de países fronteiriços, 212 

profissionais filiados à Associação Brasileira de Antropologia-ABA e 95 não filiados a esta 

associação.  

 

Divulgação do Evento 

A divulgação do evento foi feita mediante a circulação de informações pela internet, 

com uso de correio eletrônico, redes sociais e página específica no sistema GERE/UFBA. Um 

importante apoio na divulgação foi a circulação das informações entre os associados da 

Associação Brasileira de Antropologia, assim como sua divulgação em outras universidades, 

o que levou muitos docentes a organizar caravanas de estudantes para participar do 

evento. O estímulo à participação de pessoas interessadas no campo da antropologia, 

mesmo não tendo esta formação, permitiu que professores de ensino médio participassem 

com apresentação de trabalhos, assim como ter um significativo número de inscritos na 

condição de ouvintes. Na ocasião do evento foi feita a publicação eletrônica de Anais com 

todos os resumos de trabalhos apresentados (www.sextarea.ufba.br/anais).  

Destacamos que o evento estimulou e propiciou a expansão das redes existentes, 

propostas de publicações conjuntas sob forma de periódicos e livro em futuro próximo. A 

publicação de significativo número dos textos completos nos presentes Anais Completos da 

6ª REA consolida a divulgação dos trabalhos apresentados e debatidos pelos participantes, 

para muitos sendo sua primeira incursão no campo das publicações de resultados de seus 

estudos.  

O processo de organização dos Anais, com sua publicação já quase ao final de 2020, 

tornou-se mais demorado do que esperávamos por fatores alheios à nossa vontade, mas 

que atingem indiscriminadamente toda a comunidade científica brasileira. Finalizamos 
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estes comentários em um momento de intensos questionamentos em nosso país no que se 

refere à estabilidade institucional e retrocessos políticos; o desrespeito a direitos da pessoa 

e direitos humanos; o crescente descaso com relação aos problemas que afetam as 

pessoas e agravamento da exclusão social; o desrespeito aos direitos de povos indígenas, 

quilombolas, e às diversidades étnicas e raciais, de gênero, entre outras formas, tudo isto 

agravado por uma crise sanitária sem precedentes no planeta e pela ausência de políticas 

públicas adequadas para lidar com a mesma e a produção de discursos a atitudes que 

escapam ao mais elementar bom senso. Torcemos para que a continuidade das Reuniões 

Equatoriais de Antropologia possa ter existência apesar do horizonte sombrio que por ora 

nos é posto. 
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