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RESUMO 

 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos formados pela população negra 
rural ou urbana que se autodefinem a partir das relações com a terra, parentesco, 
território, ancestralidade, tradições e outras práticas culturais próprias (Associação 
Brasileira de Antropólogos, 1994). Nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste estão 
localizadas a maior parte das comunidades quilombolas, nomeadamente nos 
Estados de Maranhão, Bahia, Pará, Pernambuco e Minas Gerais. Na região da 
Chapada Diamantina, Estado da Bahia, em especial no município de Rio de Contas, 
estão localizadas as comunidades quilombolas da Barra e Bananal, certificadas 
como comunidades quilombolas em 22 de dezembro de 1999. Contaram, nesse 
processo, com a assessoria de instituições religiosas que as incentivaram a buscar o 
reconhecimento legal de suas terras. Amparadas pelo Art. 68 dos Atos das 
Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, que versava sobre a 
redistribuição, por meio da positivação dos direitos consuetudinários das 
comunidades negras sob seu território, encamparam esta e outras lutas, como as 
frentes contra a construção da Barragem Luís Vieira que, com consequências diretas 
sobre o território das comunidades, apresentou-se como evento significativo na 
história identitária do grupo. A identidade é entendida neste trabalho como sendo 
descentrada e fragmentada estando em constante interação com o outro, construída 
e reconstruída no interior dos símbolos e das representações de cada nação, onde 
os discursos são produzidos e ganham sentido. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, referenciada pelo método da história oral, que fornece subsídios sobre a 
história passada e contemporânea, acontecimentos, conjunturas, modos de vida 
cotidianos de um grupo, permitindo assim apreender a realidade contemporânea 
apresentada. As estratégias para a coleta de dados foram: a observação 
participante, entrevista semiestruturada, análise de documentos existentes na 
comunidade. O público alvo correspondente foram os moradores da Comunidade 
Quilombola da Barra pertencente ao município de Rio de Contas-Bahia, de diversas 
faixas etárias identificados da seguinte forma: idosos, adultos e adolescentes. Sendo 
assim e diante da história de luta e militância que envolve os Remanescentes de 
Quilombo da cidade de Rio de Contas, buscou-se por meio desta pesquisa 
compreender o processo de construção identitária da Comunidade Remanescente 
do Quilombo da Barra, expressa por meio da comunicação oral, tendo como marco a 
titulação de suas terras, fato que instigou o autorreconhecimento dos moradores 
como remanescentes de quilombo.  

 

Palavras-chave: Tradição Oral, Identidade Quilombola, Negro, Comunidade da 
Barra, Rio de Contas, Bahia. 
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ABSTRACT 
 

Quilombola communities consist of ethnic groups formed by the black rural or urban 
population, who define themselves from their relationships to the land, kinship, 
territory, ancestrality, traditions and other particular cultural practices (Brazilian 
Association of Anthropologists, 1994). In the North, Northeast and Southeast regions, 
most Quilombola communities are located, particularly in the States of Maranhão, 
Bahia, Pará, Pernambuco and Minas Gerais. In Chapada Diamantina, which is 
located in the State of Bahia, particularly in the municipality of Rio de Contas, the 
Quilombola communities of Barra and Bananal were located and certified as 
Quilombola communities on December 22nd, 1999. In the process, they relied on the 
assistance of religious institutions that encouraged them to seek legal recognition for 
their lands. Being protected by the Article 68 of the Acts of the Transitory Dispositions 
of the 1988 Federal Constitution, which was about the redistribution of the black 
communities in their territory by means of the positivization of consuetudinary rights, 
they have engaged in this and other struggles, such as the fronts against the 
construction of dam Luís Vieira, which with direct consequences on the territory of 
the communities presented itself as a significant event in the identity history of the 
group. Identity is understood in this work as being decentralized and fragmented, in 
constant interaction with the other, constructed and reconstructed within the symbols 
and representations of every nation, where the discourses are produced and given 
meaning. This is a qualitative study, referenced by the method of oral history, which 
provides subsidies on the past and contemporary history, events, conjunctures, 
everyday life modes of a group, thus enabling us to apprehend the presented 
contemporary reality. Strategies for data collection were participant observation, 
semi- structured interview, analyses of documents from the community. The 
corresponding target audience were the residents of Community Quilombola da 
Barra belonging to the municipality of Rio de Contas, Bahia, of various age groups 
identified as follows: elderly, adults and teenagers. Therefore, and given the history 
of struggle and militancy involving the Remnants of the Quilombo of the city of Rio de 
Contas, by means of this research we attempted to understand the process of 
identity construction of the Remnant Community of Quilombo da Barra, expressed by 
means of oral communication, being characterized by entitling their lands, a fact that 
prompted the self-recognition of the residents as quilombo remnants.  
 

Keywords: Oral Tradition, Quilombola Identity, Black People, Community Named 
Quilombola da Barra, Rio de Contas, Bahia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 

ABREVIAÇÕES, SÍMBOLOS E CONVENÇÕES UTILIZADOS PARA A 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS1 

 

((...)): comentários do analista; 

...: pausa nos fluxos de fala; 

/ : truncamento da fala 

/.../: passagem da transcrição omitida 

letras maiúsculas: entonação enfática 

(...): hipótese 

::: : prolongamento de vogal e consoante 

(xxx): fala incompreensível 

hífen entre sílabas: fala pausada, silabação; 

Utilizamos, também, na transcrição, o ponto de interrogação (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tomamos como base as normas de transcrição do Projeto de Estudo da Norma Urbana Linguística                                      
Culta (Projeto NURC/SP) no. 338 EF e 331 D2. Cf. em PRETI (1999). 

 

 



9 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

CF Constituição Federal 

ADCT Atos das Disposições Transitórias 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IPHAN Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  
 Renováveis 

SPU Serviço de Patrimônio da União 

FUNAI Fundação Nacional do Índio 

FCP Fundação Cultural Palmares 

FNB Frente Negra Brasileira  

TEM Tetro Experimental do Negro 

INN Instituto Nacional do Negro 

UNB União Negra Brasileira 

AMNB Articulação das Mulheres Negras Brasileiras 

CPT Comissão Pastoral da Terra 

DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

GELEDÉS Instituto da Mulher Negra 

SPM Secretaria de Políticas para as Mulheres 

MDH Ministério dos Direitos Humanos 

SEPPIR Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial 

RTID Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 Periódicos que tratavam de temas da população negra, publicados no 
Centro-sul do Brasil, especialmente, na cidade de São Paulo, no 
período de 1889 a 1937 .................................................................... 51 

 
Tabela 2  Relatório de Regularização Quilombolas 2012 – INCRA .................. 56 

Tabela 3 Territórios Quilombolas distribuídos por Estado ................................ 57 

Tabela 4 Perfil Identitário dos Sujeitos Entrevistados ...................................... 82 

Tabela 5 Profissionais com nível superior completo - Comunidade da Barra .. 110 

Tabela 6 Estudantes que cursam nível superior - Comunidade da Barra ........ 111 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



11 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Mapa da Localização do Território Quilombola em Rio de Contas .......13 

Figura 2 Mapa do Móvel da Barra, Bananal e Riacho das Pedras .....................14 

Figura 3  Líder comunitário da Comunidade Quilombola da Barra “Carmo Joaquim
 da Silva ................................................................................................72 
 

Figura 4  Título das Terras Quilombolas .............................................................90 

Figura 4.1 Título das Terras Quilombolas (verso) .................................................91 

Figura 5  Residente da comunidade em trabalho laboral ....................................104 

Figura 6  Local de venda dos artesanatos ...........................................................106 

Figura 7  Local de venda dos artesanatos ...........................................................107 

Figura 8  Prédio Escolar Municipal Isidoro J.  Silva .............................................113 

Figura 9  Centro de Múltiplo Uso do Quilombo ....................................................114 

Figura 10  Igreja de São Sebastião – Comunidade da Barra .................................117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

SUMÁRIO 

 
 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................13 
  

1  QUILOMBOS: IDENTIDADE, MEMÓRIA E TRADIÇÃO ORAL .........................21 
            

1.1 Identidade, um Conceito Pós-moderno ...........................................................23 

1.2 Identidade Étnica e Comunidades Quilombolas .............................................28 

1.3 Identidade Linguística: breves considerações ................................................33 

1.4 Memória e Oralidade: Instrumentos de Construção Identitária .......................37 

1.5 História Oral ....................................................................................................38 

 

2  QUILOMBOS: HISTÓRIA, IDENTIDADE E RESISTÊNCIA ...............................44 
 

2.1 A Experiência da Escravidão e a Emergência dos Movimentos Negros no  

        Brasil ...............................................................................................................45 

2.2 O Pós-abolicionismo e o Fim da Escravidão no Brasil e na Bahia..................58 

2.3 A mão de obra escrava e as comunidades quilombolas rurais no interior da       

        Bahia ...............................................................................................................67 

2.4 A Construção Identitária da Comunidade Remanescente da Barra na   

         perspectiva do seu líder comunitário “Carmo Joaquim da Silva .....................72 

 

3  QUILOMBOS REMANESCENTES EM RIO DE CONTAS: O PROCESSO  

DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA  

BARRA ...............................................................................................................81 
 

3.1 Histórico da Comunidade ................................................................................83 

3.2 Costumes e Tradições Locais .........................................................................94 

3.3 Condições de subsistência na Comunidade Quilombola ................................102 

3.4 Infraestrutura da Comunidade Quilombola da Barra .......................................109 

3.5 Ser Quilombola ...............................................................................................119 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................125 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................129 

 

APÊNDICES 

 
 

 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta desta pesquisa nasceu do interesse em conhecer, de forma mais 

detalhada, as comunidades remanescentes de quilombo do município de Rio de 

Contas – Ba, formadas pelas comunidades do Bananal e Barra do Brumado, sendo 

esta última o universo de estudo da minha pesquisa. Na graduação, pesquisei a 

comunidade da Barra, localizada a quinze quilômetros da cidade de Rio de Contas 

no estado da Bahia. Iniciando as discussões sobre o tema, estabeleci contato com a 

comunidade enquanto pesquisadora através do líder comunitário local, Sr. Carmo 

Joaquim da Silva, pessoa que eu já conhecia e que fazia parte do círculo das 

minhas relações familiares.  

 

Figura 1 - Mapa da Localização do Território Quilombola em Rio de Contas 

 

 
  Fonte: Campinan, 2009 
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Figura 2 - Mapa do Móvel da Barra, Bananal e Riacho das Pedras 

 

 
 Fonte: Campinan, 2009 

 

As comemorações, as histórias, os contatos e as trocas das comunidades 

quilombolas com os demais povoados e distritos do município suscitaram o interesse 

em iniciar um estudo sobre o processo de construção identitária desta comunidade, 

prezando pelas experiências de seus residentes enquanto material analítico 

principal.  

No intuito de delimitar o universo pesquisado foi escolhida a Comunidade 

Quilombola da Barra, tendo em vista o número de famílias residentes, totalizando 

sessenta (60) com uma população de aproximadamente trezentas (300) pessoas. 

Além disso, o contato já efetivado com o líder comunitário possibilitou o acesso à 
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comunidade, a abertura e o acolhimento dos residentes para as entrevistas, 

observação local e toda a produção da pesquisa. 

A Comunidade Quilombola da Barra - identificada em ficha territorial com o 

nome da terra, Barro do Brumado, composta pelas comunidades do Bananal e da 

Barra, uma das primeiras comunidades negras rurais a conquistar o reconhecimento 

e titulação das terras no Estado da Bahia - possuía um núcleo formado por mais 

uma comunidade, nomeada pelos moradores como Riacho das Pedras, que teve 

suas terras submersas pelas águas da Barragem Luís Viera, em período anterior ao 

reconhecimento do território, como remanescente de quilombo, e seus habitantes 

transferidos para o Barro Branco, lugarejo situado no município de Rio de Contas, e 

para outras localidades da cidade e municípios vizinhos.  

Este evento apresentou-se como fato significativo na construção da história 

identitária das comunidades, pois culminou na mobilização dos moradores em busca 

da legalização, titulação e certificação das suas terras, em 22 de dezembro de 1999. 

Foram assessorados por instituições e membros de uma comunidade religiosa, que 

os informaram sobre a existência do Art. 68 dos Atos das Disposições Transitórias 

da Constituição Federal de 1988 que versa sobre a redistribuição de terras, por meio 

da positivação dos direitos consuetudinários das comunidades negras sob seu 

território.  

Assim, este trabalho realiza uma discussão sobre o processo de formação 

identitária da comunidade quilombola da Barra, procurando compreendê-lo “a partir 

de uma ação dinâmica, constituindo-se nas relações sociais mediadas pela 

linguagem como parte das práticas sociais” (MAGALHÃES, CORACINI, 

GRIGOLETTO, 2006, p. 6), discussão iniciada no primeiro capítulo. Logo, entende-

se que os sujeitos se instituem e se desenvolvem em grupos, nas relações 

interpessoais estabelecidas entre si e com o meio onde vive. Essa troca leva a 

produzir discursos e práticas diferenciadas, favorecendo a construção de sua 

realidade social e de si mesmo.  

A linguagem, neste processo, revela-se como um sistema de importante 

comunicação ideológica da vida cotidiana, expressa por diversos signos que, 

enquanto objetos ideológicos, refletem e refratam uma realidade material e social, 

representados pela palavra, comportamentos, pela composição musical, pelo ritual 

religioso, entre outros. No entanto, enquanto signo, a palavra encontra-se presente 

na conversação e em várias formas discursivas produzidas, servindo de material de 
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apoio para a compreensão e interpretação das diversas formas de linguagem, 

estabelecendo-se como importante objeto de análise no processo de construção 

identitária de um grupo (BAKHTIN, 2006). Pretende-se, no capítulo inicial, discutir o 

conceito de identidade étnica e o papel da memória e da oralidade na construção 

identitária da comunidade quilombola. 

O segundo capítulo traz uma discussão acerca do conceito de quilombo, e 

suas modificações ao longo da história, e busca situar o conceito contemporâneo de 

comunidades quilombolas, definido pela Associação Brasileira de Antropólogos. Por 

conseguinte, realizou-se uma pequena descrição histórica das comunidades negras 

na Bahia, foi contextualizada a presença dos quilombos localizados na região da 

Chapada Diamantina, no interior do Estado, e apresentada a análise da entrevista 

realizada com o líder comunitário do remanescente de quilombo da Barra, 

relacionando-a com os conceitos de identidade e memória aludidos no decorrer do 

estudo pelos diversos autores. No final, aponta-se a identidade do líder comunitário 

como sendo dinâmica, construída dialeticamente e que usa da memória para 

rememorar o passado e como instrumento de conhecimento e atualização do 

presente. 

O terceiro e último capítulo é dedicado, de maneira mais específica, à 

comunidade quilombola da Barra a partir de uma abordagem que busca 

compreender a história da comunidade e de sua formação identitária a partir das 

narrativas dos moradores locais.  

É importante ressaltar que as discussões acerca do conceito de identidade 

são distintas e intensas: muitos o definem a partir de visões essencialistas e 

naturalistas; outros, de maneira fragmentada e em contínua transformação mediante 

contato com interlocutores, em contextos historicamente situados que marcam a 

maneira como os sujeitos se posicionam ou são posicionados no discurso (MOITA 

LOPES, 2002).  

Nesse processo social de produção de significados, o mundo social é 

instituído, as identidades sociais se constroem e reconstroem em meio à diferença e 

por intermédio da linguagem (SILVA, 2000). O discurso passa a ser um instrumento 

mediador das ações do sujeito no mundo, pautando-as de significado e tornando-as 

compreensíveis ao outro.  

Sendo assim, as discussões estabelecidas por todo o trabalho serão 

mediadas pela compreensão da linguagem como importante instrumento construtor 
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da identidade, buscando na memória e em seus elementos estruturantes o apoio 

nesse processo. 

 

OBJETIVOS 

 

A partir do meu interesse pessoal em pesquisar a Comunidade 

Remanescente Quilombola da Barra, tendo como público alvo os residentes da 

Comunidade Quilombola da Barra, pertencente ao município de Rio de Contas – 

Bahia, de faixas etárias diversas, os objetivos do trabalho foram configurados da 

seguinte maneira: 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender o processo de construção identitária da Comunidade 

Remanescente do Quilombo da Barra, expressa por meio da comunicação oral, 

tendo como marco a titulação de suas terras. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conhecer detalhadamente o percurso histórico do Quilombo da Barra, em 

Rio de Contas – Bahia, perpassando o processo de reconhecimento e certificação 

como comunidade remanescente de quilombo; 

 Identificar a influência da linguagem oral na construção e transmissão da 

história cultural identitária do remanescente; 

 Identificar os aspectos identitários partilhados e vigentes na comunidade; 

 Apontar aspectos relevantes da história cultural do remanescente. 

 

Fontes, técnicas e métodos utilizados na pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como base o método de trabalho pautado na história oral 

que busca compreender o processo de formação identitária de um grupo a partir de 

seus conteúdos da memória. A metodologia da história oral apresenta-se como uma 

categoria de pesquisa baseada em entrevistas gravadas com pessoas que podem 

fornecer subsídios sobre a história passada e contemporânea, acontecimentos, 
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conjunturas, modos de vida cotidianos de um grupo, permitindo assim apreender a 

realidade contemporânea apresentada. Observa-se que este método procura 

retraçar os caminhos das experiências e vivências pessoais, que explicam grupos 

afins, sejam familiares, comunidades, coletivos, que tenham destinos comuns 

(ALBERTI, 2000). 

A história oral é tipificada por Alberti (2005), em seu Manual de História Oral, 

da seguinte forma: depoimento de história de vida e entrevistas temáticas. No 

primeiro caso, têm-se como centro de interesse os próprios indivíduos, que são 

orientados por roteiros abertos, semiestruturados ou estruturados, objetivando 

retratar o percurso de vida do sujeito pesquisado desde a infância. Esses 

depoimentos podem ser de cunho biográfico, tendo como foco um único 

personagem histórico; podem ser uma pesquisa bibliográfica múltipla onde existem 

diversos depoimentos, na modalidade acima citada, vinculados a projetos científicos 

e a pesquisa bibliográfica complementar que busca através de depoimentos 

atrelados a outro projeto de pesquisa enriquecer o trabalho por meio de informações 

colhidas em outras fontes. Em contrapartida, as entrevistas temáticas versam sobre 

a opinião do entrevistado acerca de um assunto ou tema específico; constitui-se em 

desdobramentos dos depoimentos sobre as histórias de vida, estando vinculadas a 

um projeto de pesquisa, seja na formulação de dissertações, teses, entre outros. 

Conforme explicado acima, este trabalho analisa entrevistas de moradores 

locais a partir de temas que versam sobre o seu cotidiano em organização política, 

festividades, crenças, religião, relações sociais com outros grupos, dentre outros, 

objetivando reconhecer a questão identitária na comunidade remanescente em 

evidência. Foram realizadas visitas, contatos e entrevistas com os moradores locais, 

dentre os quais o líder da comunidade. 

Na construção e no processo de análise das entrevistas, foi utilizada a base 

teórica da história oral, que pressupõe a relação com o método biográfico a partir da 

trajetória e das experiências de vida como tema específico a ser enfatizado. Nesta, 

procura-se “dar conta da parte inicial da vida do entrevistado (origens familiares, 

socialização, formação, etc.), a fim de situarmos melhor quem fala e por que optou 

(ou não) pela trajetória que o levou a participar do tema em questão” (ALBERTI, 

2005, p. 39). Para tanto, foi utilizado um gravador para a coleta dos depoimentos e 

um roteiro de entrevista semiestruturada com questionamentos importantes para o 

desenvolvimento do trabalho. Os entrevistados assinaram um termo declaratório 
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autorizando a gravação das falas que foram transcritas e analisadas de acordo com 

os temas instigados pelo pesquisador sobre: história e origem da comunidade, 

certificação das terras, costumes e tradições locais, dia-a-dia da comunidade, saúde, 

lazer, trabalho realizado pelos moradores, considerações sobre a vida no quilombo e 

a vida na cidade, compreensão sobre o ser quilombola. 

Além das observações e visitas locais, foram entrevistados dez sujeitos, dos 

quais se identificam: quatro (04) adultos com faixa etária entre trinta e três (33) anos 

a cinquenta e seis (56) anos; três (03) idosos entre sessenta e dois (62) anos a 

oitenta e nove anos (oitenta e nove anos); e três (03) adolescentes entre dezesseis 

(16) a dezoito (18) anos. Este último grupo, além de desejarem participar da 

pesquisa, tiveram suas entrevistas autorizadas pelos seus responsáveis diretos por 

meio de termo declaratório que estarão dispostos junto ao roteiro da entrevista 

semiestruturada nos anexos da pesquisa. Uma análise mais detalhada dos sujeitos 

participantes deste estudo é realizada no capítulo três onde estão expostos os 

constructos discursivos sobre a comunidade. 

A escolha das entrevistas temáticas na condução deste trabalho mostrou-se 

adequada para se chegar ao objetivo proposto nesta dissertação, tendo em vista 

que os depoimentos focam em temas que têm grande significância na vida de cada 

entrevistado: os fatos, situações, períodos cronologicamente marcantes, função que 

desempenhou ou experienciou; como centro de análise das entrevistas, também são 

indicadores analíticos de identidade coletiva. A história de surgimento, os fatos 

históricos e políticos da localidade são reconstituídos e rememorados pelos seus 

moradores que vivem os impactos de um passado histórico que influencia e compõe 

o presente; são atores e participantes dos acontecimentos sociais.  

A pesquisa qualitativa, auxiliada pelo método da história oral, permitiu trazer à 

tona os aspectos identitários da Comunidade Quilombola da Barra. Esses aspectos 

foram organizados e expostos no texto da seguinte forma: ainda no capítulo dois é 

apresentada a perspectiva do líder comunitário da Barra, Sr. Carmo Joaquim da 

Silva, sobre o constructo identitário da sua localidade, apontando sua história de 

vida, a formação da comunidade, suas características e peculiaridades e a influência 

deste contexto na construção de sua história pessoal de seu processo identitário; no 

terceiro capítulo estão dispostas as percepções de todos os sujeitos da pesquisa 

sobre a comunidade estudada. As informações dos participantes estão arranjadas 

no interior de subtítulos que sintetizam os temas instigados e surgidos durante as 
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entrevistas. Sendo assim, a discussão foi iniciada com as considerações e 

detalhamentos sobre a metodologia da pesquisa e dados sobre os participantes, 

além do histórico da comunidade a partir de relatos dos entrevistados e de 

referenciais teóricos já realizados tanto no quilombola da Barra, quanto na 

comunidade do Bananal e da já destituída Riacho das Pedras. Dissertou-se também 

sobre os costumes e tradições locais, as condições de subsistência na comunidade, 

sua infraestrutura e apontou-se a perspectiva do ser quilombola para os moradores 

locais. Essa divisão textual objetivou facilitar a melhor compreensão das 

características identificatórias e identitárias da comunidade para o leitor. Vale 

salientar que os referenciais teóricos utilizados no debate dos temas do capítulo 

acima citado e dos demais capítulos são apresentados no decorrer do trabalho.  

A exposição referente à memória e aos elementos de projeção e transferência 

utilizados em sua organização, bem como a compreensão da história oral como 

instrumento mediador de acessibilidade da memória e das lembranças por ela 

produzida, como já mencionado, fazem parte dos referenciais teóricos do trabalho 

sobre o processo de construção identitária da Comunidade Quilombola da Barra, 

apresentados como temas transversais situados detalhadamente no decorrer da 

pesquisa.  
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1 QUILOMBOS: IDENTIDADE, MEMÓRIA E TRADIÇÃO ORAL 

 

 

O nosso objeto de pesquisa será apreendido a partir do reconhecimento do 

conceito de identidade como fundamental para a compreensão das questões 

relacionadas às comunidades quilombolas. Busca-se, assim, definir identidade em 

meio às concepções pós-modernas do termo, provocadoras de discussões sobre 

crises de identidade e sua fragmentação, culminando na análise da queda de 

paradigmas produzidos na modernidade. 

O conceito de identidade descentrada e fragmentada possibilita que o 

fenômeno, identidade, seja entendido como interativo, construído e reconstruído no 

interior dos símbolos e das representações de cada nação. Os discursos são 

formulados e ganham sentido: presentes nas histórias pessoais e coletivas, bem 

como na memória, relacionando passado e presente, além das representações 

produzidas e através das quais as pessoas se identificam e formam identidades 

(HALL, 2006). 

É comum que as nações em seu cerne sejam compostas de diferentes raças 

e que busquem unificá-las em uma única identidade cultural. A história do Brasil é 

um exemplo significativo: de paraíso tropical, marcadamente recortado pela 

presença indígena e sua catequização e conversão, o Brasil passou a representar a 

síntese de grupos étnicos, ou mestiçagem sincrética, ocorrida entre portugueses, 

negros, índios, dentre outros. O olhar voltou-se também para a valorização de ações 

e de práticas representativas de um passado honroso e estereotipado (ABIB, 2007).  

Mesmo com tentativas de homogeneização da identidade, entende-se que o 

Brasil não pode instituir um discurso unificado, posto que, enquanto país híbrido, 

suas diferenças devam ser consideradas. No entanto, durante muito tempo, a 

narrativa oficial era a de que o país privilegiava o olhar europeu e sua práxis era 

exaltada com vistas a minimizar e tornar invisível as demais.  

Em seu conceito de hibridismo cultural, Abdala Júnior (2004, p. 18) pressupõe 

uma transformação ocorrida através das articulações sociais e comunitárias, 

buscando destituir a homogeneização da diferença:  

 

A esse movimento de concentração em que a consideração de 
heterogeneidade, conforme argumentamos, pode servir de ideologia 
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da globalização, sucede-se outro, de articulações comunitárias 
correlatamente supranacionais, onde a consideração do híbrido pode 
constituir uma forma de democratização e respeito das diferenças. 

 

Diferente do que pensaria um neoliberal sobre o hibridismo como um 

fenômeno instituído pela ausência de tensões entre grupos heterogêneos, onde a lei 

do mais forte impera justificada pela superioridade técnica em bens e serviços, 

Abdala Júnior (2004, p. 19) acredita que existe a “possibilidade de se desenvolver 

práxis mais ativas, criativas e livres, sem preconceitos, já que todos não deixamos 

de ser híbridos ou mestiços”. 

Por meio da mistura é que se é possível estabelecer uma coexistência 

contraditória, na qual os indivíduos consideram as diferenças uns dos outros sem a 

anulação de nenhuma. Nesta rede solidária, pautada no hibridismo cultural, é 

possível pensar em comportamentos sociais que promovam a efetivação de projetos 

democráticos no âmbito político, econômico e social, buscando romper com as 

diversas formas de preconceito e discriminação existentes. 

Este capítulo, além de prezar pela apresentação do conceito de identidade 

referenciada como uma categoria analítica, situando-a como uma identidade 

relacional de caráter político a partir das perspectivas de autores como Hall (2006; 

2011), Berger; Luckmann (1974) e Moita Lopes (2002), também debate o tema 

identidade por meio de desdobramentos voltados para identidade étnica e coletiva 

auxiliado pelos seguintes autores: Barth (1997), Brandão (1986), dentre outros. Por 

fim, são referenciados os conceitos de memória e oralidade como instrumentos 

constitutivos da identidade e para tanto são utilizados teóricos como Halbwachs 

(2004), Alberti (2005) e Joutard (2000), no diálogo sobre os temas. 

 A memória e a tradição oral, a partir de seus mecanismos constitutivos, 

corroboram para a construção dinâmica da identidade social; as lembranças, 

histórias, bem como as estratégias discursivas utilizadas na comunicação compõem 

as práticas vividas pelo grupo, sua identidade coletiva.  

As narrativas, por sua vez, apresentam um tipo de organização discursiva; 

expressam uma maneira de agir no mundo por intermédio da linguagem, 

especificamente do discurso verbal, objetivando construir significados em 

cooperação participativa com os interlocutores desta prática localizada sócio-

historicamente. 

Moita Lopes (2002, p. 60) afirma que, 
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nossa ação discursiva não está simplesmente ocorrendo no mundo 
social de forma autônoma, mas, ao contrário, é fundamentalmente 
marcada por condições sociohistoricas particulares, que definem 
como os participantes posicionam-se ou são posicionados no 
discurso. 

 

É esta a perspectiva através da qual buscaremos estudar a comunidade 

quilombola da Barra, os seus moradores e a sua relação com o mundo que a rodeia. 

 

1.1 Identidade: um conceito pós-moderno 

 

O conceito de identidade tem sido alvo de intensas discussões; demarca-o o 

surgimento de novas teorias identitárias que diferem daquelas de cunho 

essencialista, integral e unificada. Na filosofia, apontou-se a crítica ao sujeito 

autossustentável da metafísica pós-cartesiana ocidental. Na psicanálise, destacam-

se as concepções racionalistas do sujeito a partir dos processos inconscientes de 

formação da subjetividade; no entanto, as perspectivas de base pós-moderna têm 

vislumbrado um sujeito performativo (HALL, 2011). 

Observa-se que a construção identitária do indivíduo se inicia com os 

primeiros contatos da criança com pessoas que lhes prestaram cuidados iniciais na 

infância e com as quais apreenderam os símbolos e significados de uma estrutura 

social objetiva, interiorizando papéis e atitudes por meio da identificação. A 

socialização secundária dá-se posteriormente: o indivíduo já socializado é inserido 

em novos grupos sociais diferentes dos que inicialmente tornara-se membro. Este 

seu processo de aquisição de conhecimento do mundo objetivo é construído de 

maneira semelhante ao primeiro, onde o indivíduo assume o mundo que lhe é posto 

e vivenciado pelos outros; uma vez assumido, o modifica e o recria criativamente.  

No entanto, a socialização primária revela-se não apenas por um processo 

cognoscitivo, mas é carregada de alto grau de emoção importante no processo de 

interiorização do conhecimento que tem como base a compreensão do outro, seu 

semelhante na apreensão do mundo como uma realidade social impregnada de 

sentido e que só se estabelece pela identificação. Esta última remete à capacidade 

do indivíduo de identificar-se a si mesmo, adquirindo uma identidade subjetiva, 

reflexiva, que revela atitudes tomadas, inicialmente, por pessoas significativas em 

relação ao indivíduo. Sendo assim, a construção identitária de um indivíduo implica a 

“dialética entre a identificação pelos outros e pela auto-identificação, por uma 
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identidade objetivamente atribuída e a identidade subjetivamente apropriada” 

(BERGER; LUCKMANN,1974, p. 177). 

É importante, nesta discussão, situar o papel das instituições no processo de 

construção identitária. A escola, associações, centros religiosos, dentre tantas 

outras, constroem significados na vida social do indivíduo, desempenhando 

relevante papel na legitimação das identidades sociais, pois nesses locais as 

pessoas podem contrapor ou afirmar quem de fato são, com base em como suas 

identidades foram constituídas em âmbito familiar (MOITA LOPES, 2002).  

O sociólogo Stuart Hall (2006), em suas contribuições sobre o conceito de 

identidade, define três concepções de identidade situadas em um tempo e espaço 

definidos: caracteriza o sujeito do iluminismo como possuidor de uma identidade 

unificada, racional, centrada em um núcleo interior que emergia no indivíduo em seu 

nascimento, permanecendo o mesmo no decorrer de seu desenvolvimento. O sujeito 

sociológico revelava a crescente complexidade do mundo moderno, a interação do 

sujeito com outros sujeitos, com a cultura (valores, sentidos e símbolos) na qual está 

inserido. O eu interior é mutável ao estabelecer contato com outras pessoas e com o 

meio cultural onde se insere, por meio do interacionismo simbólico. Nesta teoria 

ainda prevalece a noção de sujeito com essência ou núcleo interior, mas que 

também se forma e modifica no diálogo do pessoal com o público. O sujeito pós-

moderno caracteriza-se por múltiplas identidades, que são assumidas em diferentes 

momentos. O eu não é algo coerente, unificado, completo. Dentro de nós há 

identidades contraditórias que se deslocam em diferentes direções e lutam entre si 

para se firmar, somos bons e maus ao mesmo tempo (HALL, 2006).  

Hall (2006), em sua exposição, afirma que para o conforto e a comodidade é 

necessário que sejam construídas narrativas pessoais coerentes ao longo do tempo, 

buscando reinterpretar o passado à luz do presente e da idealização do ser, sendo 

esta uma unidade fictícia e construída, mas necessária para garantir a estabilidade 

psíquica. 

Pode-se dizer que nas discussões sobre identidade o sujeito é pensado de 

forma descentrada e deslocada na construção interna de seu paradigma, mas é na 

relação entre sujeitos e práticas discursivas, ou de identificação, e na política de 

exclusão, que esta discussão reaparece. A identificação no censo comum é 

constituída a partir do reconhecimento de origens ou características comuns que são 

compartilhadas por pessoas, grupos, coletivos que tenham o mesmo ideal. Esta 
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concepção promove uma visão naturalista e fechada de identidade, diferentemente 

da definição discursiva que percebe a identificação como construção, um processo 

em constante modificação, sem determinismos, mas de maneira condicional, pois 

apresenta suas condições de existência em meio a seus recursos materiais e 

simbólicos. 

Corroborando com os estudos de Hall, Moita Lopes (2002, p. 62), em suas 

análises, aponta três traços importantes na construção da identidade: 

“fragmentação”, “contradição” e “processo”. No que diz respeito à primeira, o autor 

expõe o fato de as pessoas não possuírem uma identidade homogênea, explicada 

apenas por sua característica racial, sendo este um exemplo. Discute que as 

identidades são complexas e várias delas podem coabitar em uma única pessoa.  

Sobre a contradição, reafirma a condição de várias identidades fazerem parte 

de uma única pessoa e aflorarem mediante as práticas discursivas em que estejam 

envolvidas, buscando perceber como as pessoas agem e se posicionam diante 

delas. Neste caso, pode ser entendido que, em uma situação exemplificadora, uma 

pessoa pode, em um dado ambiente, manter uma postura não preconceituosa, 

diante de algum tema, devido ao cargo que ocupa em determinado 

estabelecimento/instituição. Mas, fora dele, pode portar-se de maneira 

discriminadora e hostil ante o mesmo assunto. Fato como este demonstra que a 

pessoa carrega em si um conjunto de fragmentos contraditórios, que se revelam em 

diferentes práticas discursivas e, como constructo do próprio meio, o indivíduo é 

incompleto, mutável e está em processo construtivo.  

Bauman (2005, p. 18) elabora também um discurso que dialoga com esses 

autores. Apontando um quadro que denominou de “época líquido-moderna”; 

argumenta que o “mundo a nossa volta está repartindo em fragmentos mal 

coordenados, enquanto as nossas existências individuais são fatiadas numa sessão 

de episódios fragilmente conectados”. Este sujeito líquido encontra-se em constante 

busca do desconhecido, importa-se não com o fim pretendido, mas com o processo 

de formação, de construção e/ou reconstrução do mesmo. 

O sociólogo destaca ainda a liquidez das coisas, sendo elas fluídas e 

dinâmicas. Tendo como base suas experiências de vida, enquanto judeu perseguido 

pelo nazismo e, posteriormente, pelo partido comunista, desenvolveu o conceito de 

deslocamento: 
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Em todo e qualquer lugar eu estava – algumas vezes ligeiramente, 
outras ostensivamente – deslocado. [...] Estar total ou parcialmente 
“deslocado” em toda a parte, não estar totalmente em lugar algum 
(ou seja, sem restrições e embargos, sem que alguns aspectos da 
pessoa “se sobressaiam” e sejam vistos por outras como estranhos), 
pode ser uma experiência desconfortável, por vezes perturbadora. 
(BAUMAN, 2005, p. 18-19). 

 

Com essa perspectiva, o estudioso procura sair das formações de cunho 

essencialista e, no que diz respeito à identidade, seguir um caminho em direção a 

uma identidade desconhecida. Utiliza-se também da metáfora do quebra-cabeça, 

relacionando-a ao seu entendimento de identidade: formada de pedaços, ou peças 

individuais, entretanto, diferente do jogo pedagógico, a identidade como quebra-

cabeça só será entendida se pensada de maneira incompleta (BAUMAN, 2005). 

Enquanto um quebra-cabeça, pressupõe uma imagem final, na qual a criança tem 

que unir as peças para chegar ao todo; na identidade o sujeito necessita unir peças 

de várias imagens diferentes e nunca chegar a um todo coeso e unificado. No 

brinquedo todas as peças do jogo estão presentes, não há sobras, faltas e lacunas; 

o quebra cabeça da identidade é formado pela falta e incompletude; privilegia os 

meios e não o objetivo a ser alcançado. 

A identidade preza pela diferença, pela existência do outro; constitui-se por 

meio de um trabalho discursivo de articulação mediante a prática discursiva e 

posicionamentos que podem se afinar ou se antagonizar em determinados 

momentos. De acordo com a concepção pós-moderna, bem como afirmado 

anteriormente, os processos identitários ocorrem de forma fragmentada e fraturada;, 

são múltiplos e nunca singulares, “as identidades são sujeitas a uma historicização 

radical, estando constantemente em processo de mudança e transformação” (HALL, 

2011, p. 108). 

A alteridade e o contexto em que o indivíduo se encontra são tomados como 

categorias de análise deste processo, na medida em que busca compreender como 

os significados são construídos e processados pela sociedade. Assim, o outro, 

também identificado como interlocutor, constitui-se em peça fundamental. O 

indivíduo toma consciência de si; constitui sua identidade social agindo no mundo 

auxiliado pela linguagem (MOITA LOPES, 2002).  

O discurso tem sido representado cada vez mais como processo formador na 

constituição identitária. Pautado na visão de que o significado é pensado e 
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negociado pelos participantes envolvidos, possui caráter social, situado em 

conjuntura sócio-histórica específica, mediado por práticas de linguagem peculiares 

nas quais os participantes integram-se e posicionam-se de acordo com as relações 

de poder.  

Nesta análise do discurso é necessário direcionar o olhar para os 

participantes envolvidos na construção do significado. Agindo no mundo por meio da 

linguagem, formam a realidade social, a sua, e passam a agir sobre ela (MOITA 

LOPES, 2002). Logo, a interação é sua unidade de análise dos significados que 

possibilita a construção do que as pessoas são e da identidade social. 

As discussões sobre identidade transversalizam os diversos temas e ajudam 

a repensar seu caráter relativamente estabelecido. A globalização, dentre esses 

temas, apresenta-se como “um complexo de processos e forças de mudanças” 

(HALL, 2006, p. 67) que atuam em escala global, unindo comunidades e 

organizações em ajustes de espaço-tempo, de forma que o mundo torna-se menor, 

e seus habitantes mais próximos em realidade e mais interconectados por meio da 

experiência.  

Além disso, as rápidas mudanças enfrentadas ultimamente pelas sociedades, 

como a locomoção em espaços curtos de tempo, a comunicação efetuada em tempo 

real através de meios eletrônicos, têm contribuído para a existência de confrontos 

identitários que favorecem a exibição de outras identidades e a reconstrução do 

indivíduo diante do outro.  

É importante destacar que as mudanças provocadas pela globalização no 

processo de compreensão da identidade, em especial no seu viés espaço-tempo, 

refletem nos aspectos básicos do código de representação identificados por meio da 

escrita, pintura, sistemas de comunicações, fotografia, entre outros. Estes modelam 

e remodelam as relações do espaço-tempo em seu interior e promovem efeitos 

profundos sobre a maneira como as identidades são representadas. As 

representações sociais vistas como um conjunto de conceitos e proposições 

originam-se na vida cotidiana, em meio às relações interpessoais; são “fenômenos 

específicos que estão relacionados com um modo particular de compreender e de se 

comunicar – um modo que cria tanto a realidade como senso comum” (MOSCOVICI, 

2003, p. 49). 

A estrutura da representação social, de acordo com estudiosos da área, 

configura-se por três dimensões, sendo elas informação, atitude, campo de 
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representação ou imagem. A primeira aponta para a organização do conhecimento 

que um grupo possui sobre um objeto social, seu campo de representação 

referencia a ideia de modelo social, imagem, conteúdo concreto e reduzido das 

proposições sobre uma característica específica do objeto. A atitude toma como 

base a orientação global relacionada ao objeto representado socialmente. Contudo, 

dentre os três aspectos, a tomada de atitude revela-se como a mais relevante, pois 

de acordo com a teoria apresentada, as pessoas só representam-se ou informam-se 

sobre algum fato após posicionamento e em função da posição tomada (SÁ, 2002). 

Neste contínuo, entende-se que as identidades são formadas e transformadas 

no interior das representações. Como conceito, a representação permite que o 

sujeito estabeleça relação entre o mundo e si mesmo; apresenta-se como uma 

forma de interpretar a realidade cotidiana; é o conhecimento da atividade mental 

desenvolvida pelos indivíduos e sua coletividade para estabelecer suas posições 

diante das situações surgidas, das formas de comunicação, dos eventos e objetos 

que se lhes apresentarem.  

 

1.2 Identidade étnica e Comunidades Quilombolas 

  

A identidade étnica é relacional, situacional e existe para categorizar e 

estabelecer “emblemas de diferença” que os atores sociais usam para representar a 

sua identidade e a dos outros, objetivando a interação e a formação de grupos 

étnicos no sentido organizacional (BARTH, 1998, p. 193-194). Para Barth, alguns 

“traços culturais” são utilizados pelos atores como sinais que são negados ou 

exibidos conforme a situação; tem-se que os signos manifestos como língua, 

moradia e vestuário são representados de acordo com a vontade e o interesse do 

indivíduo ou da comunidade. 

O sentido de identidade étnica para Barth (1998) relaciona-se à ideia de 

fronteira, entendida como traços que podem ser mudados, aspectos culturais que se 

transformam estabelecendo a dicotomia entre membros de um grupo ou não 

membro. Para tanto, as fronteiras étnicas são mantidas e construídas por meio da 

representação dos jogos de interesse que se conflitam, quando um conjunto 

ilimitado de traços culturais entra em disputa na interação social. Explica ainda que a 

identidade étnica pressupõe o conflito entre o individual e o coletivo e não se firma 

como essencialista. 
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Um grupo étnico, conforme definido por Brandão (1986), é um tipo de 

organização específica a outros tipos de grupos, que se reconhecem e vivem em 

comum, com modos de vida característicos: 

 

Uma categoria de articulação de tipos de pessoas que, por estarem 
historicamente unidas por laços próprios de relações realizadas 
como famílias, redes de parentes, clãs, metades aldeias e tribos, e 
por viverem e se reconhecerem vivendo em comum um mesmo 
modo peculiar de vida e representação da vida social, estabelecem 
para eles próprios e para os outros as suas fronteiras étnicas, os 
seus limites de etnia. (BRANDÃO, 1986, p. 101). 

 

A identidade não é percebida, pura e simplesmente, como oposição do 

contraste, mas revela-se como o reconhecimento social da diferença; não se dispõe 

como um repertório dado, estável e facilmente reconhecível por ornamentos e 

regras, mas construída mediante situações concretas que exigem das pessoas e das 

suas redes o trabalho de produzi-las. 

A identidade étnica altera-se por meio do contato interétnico onde o sujeito de 

um grupo apropria-se de valores através dos contatos, vividos e experienciados com 

o outro e, deste modo, a identidade passa a ser refletida como uma “representação 

das diferenças”: a construção das imagens com que povos e indivíduos se percebem 

e que passam pelos pontos de convergência das vidas individuais, ocorridos em 

encontros conflitantes ou harmoniosos. Mas, para além de representações marcadas 

de confronto2, da possibilidade de tornar-se mais ou menos livre na construção ou 

não do seu próprio interior; do seu mundo simbólico ocorre o reconhecimento e 

reflexão social da alteridade. 

Neste sentido, o conceito de identidade e de grupo étnico proposto por Barth 

(1998) e Brandão (1986) remete à questão da representação para descrever 

fronteiras étnicas e vínculos interétnicos. Nota-se uma relação entre identidade 

étnica e coletiva quando é identificado um processo comunicativo, formador de 

relacionamentos ativos entre atores que discutem e constroem seu sistema de ação 

e, para isso, usa do passado. Este passado ressignificado traduz a fronteira de um 

grupo frente ao outro expressando sua dimensão política ante a reivindicação e 

afirmação da categoria identidade, com vistas a refletir na organização e afirmação 

de uma comunidade. 

                                                           
2
 Entre dominador e dominado. 
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O reconhecimento de uma comunidade como quilombola, por parte do 

Estado, imbui-lhe de uma identidade política, legal e administrativa, criando um novo 

sujeito social constituído de direitos tanto fundiários quanto histórico-culturais. Sendo 

assim, os novos sujeitos políticos, etnicamente caracterizados como “quilombola” 

através da identidade de “remanescente de comunidades quilombolas”, instituída 

pelo artigo 68 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição Federal 

(ADCT/CF/1988), passaram a incorporar paulatinamente uma postura militante 

inconscientemente adquirida, mesmo sem a pretensão originária da lei; no entanto, o 

ato foi tomado como instrumento motivador que abrira caminhos para as lutas 

sociais destas populações. 

Nesta construção, a identidade negra passa a evocar aspectos, saberes e 

costumes atrelados à ancestralidade, identificados através da memória coletiva e da 

oralidade (história oral) que adquirem importância enquanto instrumentos capazes 

de legitimar os direitos quilombolas. No entanto, em cada contexto histórico a 

identidade negra é construída e reconstruída com o fito de manifestar suas 

características em seu espaço e tempo específicos. Para Berger e Luckmann (1974, 

p. 230), “a identidade é um fenômeno que deriva da dialética entre indivíduo e 

sociedade”.  

A formação dos quilombos tradicionais, sua representatividade quantitativa, 

as insurreições e as fugas dos negros objetivando romper com a escravidão 

marcaram a história econômica e sociopolítica do Brasil, mesmo identificando que as 

análises iniciais para este fenômeno ocorreram após cinquenta anos da abolição, 

nas décadas de 1960, 1970 e 1980, com ínfimos estudos sobre as populações 

quilombolas rurais. 

 Nos anos de 1980, a produção historiográfica sobre a escravidão negra 

mostrava-se muito marcada por estudos acerca da relação assimétrica entre 

escravos e senhores e invisibilizava a acirrada luta entre eles. Porém, 

gradativamente, novas abordagens acerca da violência contra a população negra 

redimensionam os fatos históricos e inserem a escravidão numa ordem econômico-

social controladora e desumana, como também suscitam a reflexão sobre laços 

familiares como lugar de conservação ou continuidade dos ideais de liberdade e 

etnicidade (SILVA, 2010). 

Concretamente, as comunidades negras rurais apresentavam em seu cerne 

elementos característicos de sua formação identitária, como, por exemplo, o vínculo 
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com a terra, preponderantes para as posteriores políticas de reconhecimento dos 

remanescentes de quilombos legitimadas na CF/1988 afirmado pelo artigo 68 dos 

ADCT, posto anteriormente.3 Aponta-se que as comunidades remanescentes 

surgiram no período pós-abolição mediante diferentes formas de ocupação do 

espaço territorial. 

O negro na América portuguesa foi submetido ao trabalho escravo, cuja 

dinâmica remetia a atividades decorrentes de funções que lhes eram atribuídas sem 

possibilidade de escolha. Em sua maioria, eram mantidos sós, longe de seus 

familiares, de suas comunidades e etnias (PINSK, 2004). Eram vendidos e 

separados com o objetivo de dificultar a sua organização e o surgimento de 

possíveis rebeliões; seus costumes, ritos e tradições eram enfraquecidos, situação 

esta que favoreceu a fragmentação de sua identidade, expressão lexical explicitada 

nos estudos de Hall (2011). 

Para Mattoso (2003), a adaptação do negro africano em território brasileiro, 

no período da escravidão, foi difícil devido a sua inserção abrupta e violenta, 

rompendo com todas as ligações de seu grupo familiar, seu clã e sua comunidade, 

elementos significativos na construção do ser enquanto indivíduo social. Tal situação 

dificultava ao negro africano afinar-se com o outro, tanto com o colonizador europeu, 

como com seus congêneres, construindo assim uma memória individual, ou mesmo 

coletiva, longínqua da imagem e experiências adquiridas ao longo de sua trajetória. 

Esboçou ainda sobre as circunstancias da vida familiar do escravo na Bahia, suas 

uniões conjugais livres e a prevalência de crianças sem a presença paterna e 

materna. 

Segundo Pollak (1992), na construção e reconstrução da identidade existem 

elementos importantes responsáveis pela sua elaboração, entre estes, certa unidade 

física, ou seja, a necessidade de fronteiras de pertencimento ao grupo que, no caso 

do negro, se dava, inicialmente, nas senzalas, espaços coletivos de troca, segurança 

e, posteriormente, nos abrigos quilombolas, onde buscaram vivenciar seus costumes 

com maior liberdade e rememorar seu passado, possibilitando, assim, gestar o 

sentimento de pertença do ser a uma coletividade. 

A partir do exposto, salienta-se que o sentido de pertencimento aqui discutido 

refere-se a um conceito flexível e negociável corroborando com o conceito de 

                                                           
3
 O surgimento da categoria de comunidades negras rurais provocou a discussão e redefiniu o debate  
acerca do papel do negro na gênese rural brasileira. 
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Bauman (2005) acerca destes temas, tomados pelo autor como não perenes, mas 

transformativos.  

Com a política de reconhecimento das comunidades remanescentes de 

quilombos, tendo como marco a Constituição Federal de 1988, o negro passa a ter o 

direito à terra. O reconhecimento da posse das terras ocupadas por negros 

quilombolas, ou por comunidades negras remanescentes, possibilitou a manutenção 

e preservação de tradições, bem como o fortalecimento do sentimento de pertença à 

terra, elo que revela a continuidade histórica da busca pela liberdade e pela 

sobrevivência material.  

Os critérios para o reconhecimento oficial de tais territórios passaram de sua 

simples origem no Quilombo, o que confirmaria uma existência meramente física, 

para critérios sociais ligados à questão da identidade e sentido de territorialidade 

(SILVA, 2010). A discussão sobre o processo de construção identitária das 

comunidades negras é perpassada pelo sentimento de pertença com a terra que não 

é apenas uma realidade física, mas histórica e ainda situacional proveniente das 

relações estabelecidas no interior das comunidades a partir dos “diálogos contínuos 

com os mundos culturais” (HALL, 2006; p. 11).  

Sendo assim, os critérios necessários para a regulamentação do território 

quilombola tem como postulado o Decreto Lei 4887/2003 que além de garantir a 

autodefinição como parâmetro identificador das comunidades quilombolas, 

determinou também o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), órgão 

responsável por fazer cumprir essas determinações. Os passos importantes para se 

fazer legitimar um território quilombola podem ser elencados da seguinte forma: 

 

1. Identificação - Manifestação da própria comunidade quilombola, 
favorecendo informações sobre a localização da área, para iniciar o 
processo de certificação pelo órgão competente. Isso dá inicio ao 
registro do seu processo de território histórico, suas relações com o 
território reivindicando o que faz esta comunidade se autodefinir 
como ela; 
2.  Conhecimento – A comunidade faz sua inscrição de autodefinição 
como quilombola no Cadastro Geral da Fundação Cultural Palmares 
a FCP; 
3. Delimitação – Mapeamento dos lugares utilizados pelos 
quilombolas a partir dos próprios moradores; 
4. Demarcação – Encaminhamento do território delimitado pelos 
quilombolas “a comunidade pode e vê fazer um mapa” e enviar ao 
órgão competente; 
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5. Desintrusão – O INCRA retira do território quilombola toda e 
qualquer pessoa não quilombola que não esteja habilitado e 
exercendo algum tipo de produção no território; 
6.  Após levantamento, o INCRA envia relatório para o Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
Serviço de Patrimônio da União (SPU), Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), Fundação Cultural Palmares (FCP), todos órgãos federais. 
(BARATA, SILVA, BARROS, 2014, p. 20).  

 

Neste contínuo, e de acordo com o exposto anteriormente, a caracterização 

identitária das comunidades quilombolas contemporâneas na esfera social não 

assegura uma inserção harmoniosa destas na sociedade; sua afirmação dá-se por 

meio de enfrentamentos políticos que prezam por mudanças de caráter comunitário, 

econômico e jurídico.  

 

1.3  Identidade Linguística: breves considerações 

 

Como exposto no decorrer do trabalho, a relação entre portugueses e negros 

inicia-se no século XV com as grandes descobertas. Deste encontro decorreu o 

surgimento de nações e a formação de outras culturas, como é o caso da nação 

brasileira, composta por diversas influências, sejam elas indígenas, europeias, 

negras africanas, dentre outras. 

As influências dos povos africanos na formação da sociedade ocorreram de 

diferentes formas, nas crenças, nos costumes, nas tradições e, nomeadamente, na 

formação linguística. Do século XVI ao XIX, registraram-se os maiores indicadores 

de tráfico de escravos nos portos brasileiros, sobretudo para o nordeste, e com a 

emergência do ouro no século XVIII, para as Gerais (SILVA, 2006). 

Diante do grande número de negros existentes nas fazendas, os senhores 

buscavam organizá-los estrategicamente, misturando nas senzalas os negros 

escravos originários de diversos grupos linguísticos da África, com o propósito de 

dificultar a comunicação e entendimento entre eles e forçando-os a serem 

submissos e aprenderem a língua portuguesa. Entretanto, o fato de pertencerem ao 

mesmo “tronco linguístico” e apresentarem línguas similares possibilitou que eles 

criassem um dialeto próprio: “o dialeto das senzalas” (SILVA, 2006, p. 71). 

Os trabalhos desenvolvidos pelos negros escravos nas fazendas eram vários, 

desde o manejo com a terra, a exploração do ouro até as atividades domésticas 
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desenvolvidas pelas mulheres na casa grande, seja como cozinheira, como ama-de-

leite, contadora de história, parteiras, mucamas. A relação mais próxima e direta 

entre senhores e escravos era estabelecida não só na esfera do trabalho, mas, 

também, na convivência entre os filhos de escravos e os filhos dos senhores, fato 

que possibilitou a construção de uma língua diferenciada, um português composto 

de vocábulos e expressões da língua africana.  

A discussão acerca dos traços linguísticos africanos na língua brasileira tem 

influenciado as pesquisas em torno desta área, dentre elas ressaltam-se os estudos 

de Yeda Pessoa de Castro. Suas pesquisas indicam dados interessantes acerca do 

tráfico negreiro no Brasil e afirma que quatro a cinco milhões de falantes africanos 

foram originários de duas regiões africanas, sendo elas a região Banto, localizada ao 

sul da linha do Equador, e a região Oeste, em especial, os territórios de Senegal à 

Nigéria. Conforme descreve a autora (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 3), 

 

a região banto compreende um grupo de 300 línguas muito 
semelhantes, faladas em 21 países: Camarões, Chade, República 
Centro-Africana, Guiné Equatorial, Gabão, Angola, Namíbia, 
República Popular do Congo (Congo-Brazzaville), República 
Democrática do Congo (RDC ou Congo-Kinshasa), Burundi, Uganda, 
Tanzânia, Quênia, Malavi, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, Lesoto, 
Moçambique, África do Sul. 

 

Dentre as línguas referenciadas, as de maior predominância em território 

brasileiro foram: o quincongo4, o quimbundo5 e o umbundo6, tendo em vista seu 

grande número de falantes. Uma das particularidades destas línguas é o sistema de 

classes gramaticais: 

 

Funcionam por meio de prefixos ordenados em pares (cl. 1/2 , cl. ¾, 
etc), para exprimir a oposição singular e plural dos nomes, o 
aumentativo, o diminutivo, o locativo, o informativo dos verbos, 
permitindo ainda delimitar o sentido desse mesmo nome, como no 
caso da cl. ½, com prefixos mu- / ba-, referentes a seres humanos, a 
exemplo de ba.ntu, plural de mu.ntu, homem, ou, então, muleke e 
mukama. Da classe ku-, a dos termos verbais (ku- e semelhante ao 
to do infinitivo verbal do inglês, to speak, falar), temos, entre outros, 
kuxila, dormitar, ku.xinga, insultar, ku.batata, tatear, enquanto da 
classe ka-, a dos diminutivos. Kalunga, kamundongo, rato pequeno) 
(PESSOA DE CASTRO, 2005, p.3).      

                                                           
4
 Falado na República do Congo (PESSOA DE CASTRO, 2005, p.3) 

5
 É a língua da Região Central de Angola (PESSOA DE CASTRO, 2005, p.3) 

6
 Predominante no Sul de Angola e Zâmbia (PESSOA DE CASTRO, 2005, p.3) 
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Em relação às línguas sudanesas, encontradas no oeste do continente 

africano, as mais verbalizadas foram as da família kwa7, termo que significa homem. 

No Brasil, seus representantes linguísticos foram os Iorubás e os Jejes, povos de 

língua ewe-fon. Os escravos desse grupo entravam pelo porto da cidade da Bahia, 

prevalecendo nesta Província em virtude do comércio com a Costa da Mina onde os 

escravos eram adquiridos pela troca de aguardente e fumo advindos do Recôncavo 

Baiano (SILVA, MARIA, 2006). 

  Pessoa de Castro (2005, p. 3), ainda em sua descrição sobre as línguas 

sudanesas, expõe que:  

 

O iorubá é uma língua única, constituída por um grupo de falares 
regionais concentrados no sudoeste da Nigéria (ijexá, oió, ifé, ondô, 
etc.) e no antigo Reino de Queto (Ketu), hoje, no Benim, onde é 
chamado de nagô, denominação pela qual os iorubás ficaram 
tradicionalmente conhecidos no Brasil. Já o ewe-fon é um conjunto 
de línguas (mina, ewe, gun, fon, mahi) muito parecidas e faladas em 
território de Gana, Togo e Benim. 
   

Essa diversidade cultural e étnica refletiu no contexto linguístico da 

população, produzindo um cenário multi, pluricultural e complexo acerca das 

contribuições da língua negra africana na formação do Português brasileiro. Tal 

diversidade é observada nas contribuições linguísticas e culturais materializadas nos 

costumes, crenças e tradições compartilhados pelos mais de trezentos anos do 

contato entre Brasil e África. 

Queiroz (2002), explica que mesmo com a relevância desses estudos para a 

compreensão e entendimento da formação linguística brasileira, nota-se uma 

precariedade de pesquisa nesta área, ainda que tomemos em conta todo o material 

produzido na década de 1930 acerca da influência das línguas africanas na 

formação linguística do português brasileiro. Para a autora, estes estudos além de 

apontarem, em sua maioria, para a influência das línguas negras africanas no 

português local, buscavam ainda assimilar até que ponto se constatava a 

diferenciação linguística entre o português de Portugal e o do Brasil e identificava o 

grau de responsabilidade dos negros africanos neste fenômeno. Situa também a 

importância dos estudos de Yeda Pessoa de Castro, iniciados na década de 1970, 

                                                           
7
 Faladas no Golfo do Benim (PESSOA DE CASTRO, 2005, p.3) 
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que contribuem para a compreensão da cultura linguística negra na formação da 

língua brasileira.  

A língua é considerada uma estrutura de poder usada pelo colonizador 

português para controlar seus subordinados, negros escravos, bem como um reflexo 

da resistência dos antepassados negros que reconstruíram seu dialeto aqui no Brasil 

adaptando seu idioma à língua portuguesa. Sendo assim, o português apreendido 

pelos negros, em meio às precárias situações das senzalas, passou a mediar a 

comunicação entre as diversas etnias, bem como com os senhores e capatazes, 

tornando-se um dos modelos normatizadores do idioma português entre os povos 

residentes no país. Este idioma adquiriu status de segunda língua para os negros 

escravizados. 

A participação da língua africana foi identificada nos falares da língua 

indígena e em vários aspectos da cultura brasileira. A culinária brasileira absorveu 

vocábulos africanos como abará, vatapá, acarajé e moqueca; no rito religioso como 

candomblé existem palavras como Orixá, Oxóssi, Oxalá, entre outras. Da língua 

falada do quimbundo sobressaíram diversos vocábulos como caçula, calunga, 

molambo, moleque, etc. Expressões lexicais africanas também predominam nas 

danças, nas habitações e alimentação como maxixe, senzala, samba, capoeira 

(SILVA, 2006). 

No contato estabelecido com a Comunidade Remanescente Quilombola da 

Barra foram identificadas algumas expressões léxicas de origem africana, em meio 

às falas dos entrevistados; dessas foram conservados a forma e os significados da 

cultura de origem, sendo elas: samba, bendegó – refrente a danças típicas; 

maniçoba, caruru, mandioca, quiabo indicam produtos alimentícios; cachaça – 

aguardente;  quilombos – “Aldeia resistente de negros que fugiam dos locais de 

cativeiros”; senzala – “alojamento de escravos”; alforria – “documento atestando 

libertação de um escravo, obtido mediante compra ou doação” (ARAUJO, 2006, p. 

30 - 31). 

De acordo com o apontado, inúmeros dialetos de base banto são ainda 

lembrados e falados nas comunidades negras rurais, remanescentes de antigos 

quilombos espalhados pelas diversas regiões do Brasil. 

Sendo assim, o português do Brasil resultou do movimento implícito de 

africanização da língua. A interação linguística apoiada em variáveis de ordem sócio-

histórica e cultural foi potencializada pela proximidade da estrutura linguística do 
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antigo português europeu regional com as línguas negro africanas. “As semelhanças 

dizem respeito ao sistema de sete vogais orais (a, e, ê, i, o ô, u) e a estrutura 

silábica ideal (CV.CV) (consoante vogal. consoante vogal) onde se observa a 

conservação do centro vocálico de cada sílaba, mesmo átona” (PESSOA DE 

CASTRO, 2005, p. 8).  

Ainda em seus estudos, Pessoa de Castro (2005, p.8) explica que esta 

aproximação casual levou  

 

à continuidade do tipo prosódico de base vocálica do Português 
antigo na modalidade brasileira, afastando-a, portanto, do Português 
de Portugal, de pronúncia muito consonantal. (Cf. a pronúncia 
brasileira *pi.neu, *a.di.vo.ga.do, *ri.ti.mo, em lugar de pneu, 
ad.vo.ga.do, rít.mo).  

 

1.4 Memória e oralidade: instrumentos de construção identitária  

 

A relação entre memória e identidade aponta para a análise acerca da 

constância ou permanência dos negros nas comunidades, refletindo a articulação 

dos quilombolas com os diversos grupos que compõem seu arcabouço social. 

Segundo Halbwachs (2004), a memória individual existe através da memória 

coletiva. As lembranças são construídas no interior dos grupos e as ideias, reflexões, 

sentimentos que são conferidos especificamente ao indivíduo são, na verdade, 

gerados pelo grupo. O autor deixa ainda entrever que, para além da formação da 

memória, as lembranças podem ser reconstruídas ou simuladas a partir da 

experiência grupal. Nesta, as representações do passado são criadas e recriadas, 

pautadas na percepção de outras pessoas ou pela apreensão de uma memória 

histórica: “a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a 

ajuda de dados emprestados do presente e, além disso, preparada por outras 

reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 

manifestou-se já bem alterada” (HALBWACHS, 2004, p. 75-76). 

As lembranças podem ser simuladas quando, ao convergir com lembranças 

semelhantes às de outras pessoas, acabam por expandir nossa percepção do 

passado, através de informações contadas por integrantes do grupo. Ainda assim, 

Halbwachs (2004) afirma que a memória não consiste apenas em imaginação 

simples e pura, ou representação histórica e social que seja apenas exterior; o 
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processo de formação construtiva da memória perpassa também um indicador que é 

o sujeito. 

Nesta perspectiva, o estudo sobre os aspectos identitários de uma 

comunidade rural quilombola referencia a relação desses grupos familiares com o 

conhecimento formal e institucional de outros grupos, de outras populações 

externas, demarcando a alteridade, a diferença; componente formador identitário. 

Torna-se importante pensar sobre a imagem que os quilombolas têm de si mesmos 

e dos outros, de indivíduos e grupos externos à comunidade, sendo esses dados 

referência na tentativa de elucidar o processo construtor da identidade social.  

Para os atuais estudiosos, a identidade social não é natural, nem intrínseca 

ao indivíduo; se transforma com as mudanças sociais, sujeita a vetores de força e às 

relações de poder que provocam sua flexibilidade, fluidez e mobilidade, além de ser 

politicamente construída e manipulada (PACHECO, 2004, p. 3). 

As discussões e os estudos surgidos acerca da relação histórica entre 

quilombos e comunidades remanescentes, bem como seu processo de construção 

identitária passam pelas análises e pesquisas intermediadas pelos relatos orais. As 

fontes orais permitem rememorar e organizar os comportamentos, valores e 

tradições das comunidades negras e constitui-se em importante instrumento de 

pesquisa. A técnica da história oral originou-se nos anos de 1950, logo após o 

surgimento do gravador, nos Estados Unidos, Europa e no México; ganhando 

adeptos em diversas áreas do conhecimento. Inicialmente, um dos principais 

desafios da história oral consistiu nos embates para ser reconhecida como uma 

técnica acadêmica, sendo hoje cada vez mais adotada em meio científico. 

Atualmente, o que ainda instiga a história oral é a tentativa de manter-se fiel as suas 

inspirações iniciais, isto é, “ouvir a voz dos excluídos e dos esquecidos; trazer à luz 

as realidades "indescritíveis", ou seja, aquelas que a escrita não consegue transmitir; 

testemunhar as situações de extremo abandono” (JOUTARD, 2000, p. 33).  

 

1.5 A História Oral 

  

Segundo Santos (2007), a história oral é marcada por quatro gerações de 

estudiosos interessados pelo tema. A primeira, surgida em 1950 nos Estados 

Unidos, ocupava-se do estudo de notáveis das ciências políticas, objetivando reunir 

materiais para os historiadores e futuros biógrafos. Inicialmente era um trabalho sem 
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reflexão metodológica e que auxiliou os Correspondentes Documentais do Comitê 

de História da II Guerra Mundial. A segunda geração eclode no final dos anos de 

1960, na Itália, sobretudo através de sociólogos e antropólogos afinados a partidos 

de esquerda, e estes utilizavam a história oral para restaurar a cultura popular. Esta 

geração prezou por dar voz aos povos iletrados, às comunidades sem história, 

valorizando os vencidos, os que estavam à margem da sociedade, em suma, às 

diversas minorias, sejam operários, negros, mulheres, entre outros.   

O ano de 1975 foi notadamente marcado pela terceira geração da história 

oral, tendo ocorrido o Congresso Internacional de Ciências Históricas de San 

Francisco. Neste período, diversas discussões ocorreram no âmbito da história oral, 

em especial pela aceitação de seus procedimentos no campo universitário, na área 

da pesquisa em suas vertentes epistemológicas e metodológicas. A França, nesta 

fase, adotou a história oral como meio pedagógico para motivar os alunos. A quarta 

geração foi marcada pela valorização da subjetividade. Formada por indivíduos 

nascidos nos anos de 1960, os resultados de suas pesquisas, tomando como 

método a história oral, eclodiram com força na década de 1990; pesquisas que 

foram favorecidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, o 

vídeo, responsável pelo aperfeiçoamento da técnica da história oral (ALBERTI, 

2005).  

No Brasil, a história oral foi introduzida na década de 1970, com a criação do 

Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea no Brasil – CPDOC. No decorrer dos anos de 1990, o interesse pela 

história oral intensificou-se sendo então criada a Associação Brasileira de História 

Oral comportando membros de todo o país e realizando encontros nacionais e 

regionais constantemente. Em 1996, surge a Associação Internacional de História 

Oral que realiza encontros e congressos bianuais, além de produzir revistas e 

boletins. Para Santos (2007, p. 5), 

 

a história oral é um instrumento de pesquisa que consiste em realizar 
entrevistas induzidas, estimuladas e gravadas, com pessoas que 
podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituição, 
modo de vida ou outros aspectos da história contemporânea. 

 

A história oral tem sido amplamente utilizada como ponte na compreensão do 

passado, ao lado de imagens, documentos escritos entre outros. Entretanto, antes 
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de se pensar em história oral é preciso que haja questionamentos que justifiquem a 

investigação científica e que direcionem a escolha do método, dos entrevistados, do 

tipo de entrevista e de seus objetivos.  

A história oral é um método de pesquisa que adota diversas técnicas em sua 

composição, seja o depoimento oral, documentos escritos e a observação. Privilegia 

o acesso às informações diretamente das fontes testemunhais, a partir dos 

depoimentos, das narrativas, utilizando a memória no trabalho de rememoração das 

lembranças. 

É importante refletir que a memória é composta de lembranças que são 

formadas de conteúdo coletivo; este remete a conceitos, ideais, ações e 

pensamentos produzidos no interior de um grupo e que impulsionam o modo de 

pensar individual das pessoas. No entanto, as lembranças que nos parecem 

puramente pessoais se distinguem das demais devido a sua complexidade ao ser 

recordada.  

O passado neste contínuo compõe-se de duas espécies de elementos 

compreendidos de um lado pela plena capacidade de evocar os fatos pela memória 

e, do outro, em sua dificuldade em reencontrá-las. No primeiro caso, os elementos 

estão no domínio do comum, do familiar, da ideia que as pessoas fazem do outro, da 

representação social. Os acontecimentos que estão mais presentes na vida do 

indivíduo são aqueles gravados nos grupos com os quais se convive, os elementos 

se conservam em grupo, os indivíduos são livres para transitar e os pensamentos 

instituem-se por meio de relações estreitas. No segundo caso, voltam-se às 

lembranças que não são evocadas voluntariamente e que se mostram mais 

exclusivas ao indivíduo; são lembranças dispersas, pois os grupos que as trariam à 

realidade coletiva, bem como as reforçariam, estão longe ou mantêm contato 

intermitente (HALBWACHS, 2004). 

Nesta perspectiva, os acontecimentos passados são evocados por meio das 

lembranças que podem ser verbalizadas ou silenciadas pelo depoente. Os sujeitos 

da pesquisa ressignificam os acontecimentos que vivenciam, quer por meio da 

internalização das representações sociais comuns, advindas do ambiente 

comunitário, quer através da ressignificação dos conhecimentos que são construídos 

ao longo da sua vida. Sendo assim, ao se falar em história oral torna-se importante 

fazer referência aos conceitos de memória e representação social, enquanto 

produções coletivas absorvidas, significadas e ressignificadas constantemente.  
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   A memória individual ou coletiva é constituída por elementos específicos 

que corroboram para a eficácia do seu funcionamento e, dentre eles, situam-se os 

acontecimentos vividos em âmbito pessoal, a posteriori os acontecimentos 

experienciados pelo grupo, ou coletivo a que se sente pertencente. Este último 

reveste-se de acontecimentos dos quais existem pessoas que nem sempre 

participaram, mas que ganharam grande representação em seu imaginário e acabou 

por ser incorporada à sua vida. Os acontecimentos “vividos por tabela”, aqueles 

experienciados por um grupo ou um coletivo, também se juntam aos eventos que 

não se localizam no tempo e espaço de uma pessoa ou de um determinado grupo. 

Sendo assim, torna-se plausível imaginar que através da socialização, seja política 

ou histórica, ocorra a identificação com um passado que pode ser identificado como 

uma memória herdada (POLLAK, 1992, p. 2).  

No caso das comunidades remanescentes de quilombos, eventos regionais e 

históricos marcaram a existência de um grupo que, por um longo período, viu-se à 

margem da sociedade, imerso em um sistema escravocrata que impediu a sua livre 

produção socioeconômica e intelectual e que, mesmo depois do fim da escravidão, 

sofre as consequências destas limitações. 

Acredita-se ainda que a memória seja também constituída por pessoas 

encontradas no decorrer da vida ou de personagens que não pertencem ao mesmo 

espaço-tempo. No caso dos quilombolas é possível compreender as dificuldades 

experienciadas por Zumbi dos Palmares8. 

Por fim, há que se enfatizar os lugares da memória; estes são ligados a 

lembranças de cunho pessoal e social que também podem ou não ter apoio em seu 

tempo cronológico, como, por exemplo, as férias marcantes da infância. Já nas 

memórias públicas estão presentes lugares públicos de apoio da memória como 

espaços de comemoração, esculturas, monumentos usados como elementos 

rememorativos (POLLAK, 1992). Para a Comunidade Remanescente da Barra, o 

centro do seu povoado representa lugar público de memória, onde estão presentes a 

igreja e o cruzeiro, construídas pelos seus antepassados. Sendo assim, pode-se 

refletir ainda que o Quilombo de Palmares, mesmo localizado em regiões longínquas 

para as demais comunidades quilombolas, e originado fora do tempo-espaço de vida 

                                                           
8
 Símbolo da resistência negra contra a escravidão, mesmo sem ter vivido em sua época. 
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destas pessoas, constitui-se lugar de memória importante para os grupos por ele 

referenciados. 

As histórias do tempo da escravidão, juntamente com as práticas vividas pelo 

grupo em determinado momento, compõem o que se considera como memória 

coletiva. Os fatos históricos são importantes no processo de reconstrução da 

memória histórica que, certamente, influencia a identidade social por meio do 

entendimento de suas práticas (RAMOS, 2011). 

Para Halbwachs (2004, p. 41), a memória coletiva evoca “um acontecimento 

que teve lugar na vida de nosso grupo e que considerávamos; e que consideramos 

ainda agora, no momento em que nos lembramos, do ponto de vista desse grupo”. 

Já para Godoi (1999, p. 29) “a memória coletiva é a organização ativa das 

experiências vividas” e aparece como discurso de alteridade de um grupo. No 

entanto, cada memória individual é um ponto de vista que compõe a memória 

coletiva, modificada mediante o lugar ocupado em cada lembrança, em cada história 

e pelas relações estabelecidas nos diversos meios que a cercam.  

Em suma, os critérios acima apontados – acontecimentos, personagem e 

lugares – podem referir-se a fatos reais, concretos ou tratar-se de projeção de outros 

eventos. Neste caso, fatos marcantes, de cunho pessoal ou coletivo, em um 

determinado período da vida podem ser transferidos para outro momento e passar a 

compor esta memória. É possível pensar que lembranças de um evento possam ser 

transferidas para outro por meio da memória herdada. Pollak (1999, p. 3), menciona 

sua própria experiência: 

 
Numa série de entrevistas que fizemos sobre a guerra na Normandia, 
que foi invadida em 1940 pelas tropas alemãs e foi a primeira a ser 
libertada, encontramos pessoas que, na época do fato, deviam ter 
por volta de 15, 16, 17 anos, e se lembravam dos soldados alemães 
com capacetes pontudos (casques à pointe). Ora, os capacetes 
pontudos são tipicamente prussianos, do tempo da Primeira Guerra 
Mundial, e foram usados até 1916, 1917. Era portanto uma 
transferência característica, a partir da memória dos pais, da 
ocupação alemã da Alsácia e Lorena na Primeira Guerra, quando os 
soldados alemães eram apelidados de "capacetes pontudos", para a 
Segunda Guerra. 

 

Os vestígios da memória, acontecimentos que ficam gravados com datas 

precisas, constitui-se também outra característica do seu processo formativo que 

deve ser levado em consideração, isto porque, em função da vivência de uma 
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pessoa, de sua entrada na vida pública, os acontecimentos, datas, fatos 

significativos da vida privada ora serão assimilados e em alguns momentos 

separados ou omitidos nos relatos ou na biografia.  

Em entrevistas realizadas com os moradores da comunidade remanescente 

de quilombo da Barra sobre o processo de construção identitária do grupo foram 

identificados relatos, em sua maioria, direcionados à vida familiar, suas condições de 

subsistência e cotidiano; poucos conhecem ou referenciam os fatos políticos, 

históricos e datas marcantes da comunidade. No entanto, na entrevista realizada 

com o líder comunitário do remanescente foram evidenciados acontecimentos 

situados tanto na sua vida pública quanto na particular, tendo em vista que datas 

significativas para a demarcação política do quilombo passaram a fazer parte do 

arcabouço de sua vida privada.   
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2 QUILOMBOS: HISTÓRIA, IDENTIDADE E RESISTÊNCIA 

 

 

Os negros que foram traficados para as Américas, na condição de escravos, 

vieram de diferentes lugares do continente africano: do Congo, de Angola e de 

Moçambique, civilizações situadas no sudoeste e sudeste da África, e da Guiné, 

Costa da Mina, Senegal, Sudão e Costa do Marfim, localizadas na costa nordeste da 

África. Todos representantes de diversas civilizações étnicas caracterizadas pelos 

seus aspectos físicos, línguas e religiões, conhecedores de conhecimentos 

referentes à agricultura, ao artesanato e à mineração (FERREIRA, 2009). 

Dentre os diversos povos da África vindos para o Brasil, a maioria era 

originária do Congo e de Angola: 

 

Bantu, que hoje designa uma área geográfica contígua e um 
complexo cultural específico dentro da África negra, é uma palavra 
herdada dos estudos lingüísticos ocidentais. [...] Todos empregam, 
entre outras, a palavra -ntu (muntu, singular, e bantu, plural) para 
designar a pessoa, o ser humano. Por isso, essas línguas foram 
batizadas de bantu pelos lingüistas ocidentais” (MUNANGA, 1995, p. 
58). 

 

O Kilombo seria uma das formas de organização social dos grupos Bantu 

interrompida com o início do tráfico para as Américas, mas poderia ser 

compreendido também como “estado permanente de guerra, estado este vivenciado 

no Reino da Rainha Ginga, Njinga Mbandi Kiluanji, em tempo de guerra com os 

portugueses” (SANTANA, 2005, p. 23). Tinha caráter de militância política e era uma 

forma de ocupação, pelos povos bantu, de territórios não habitados. Posteriormente, 

outras etnias absorveram a experiência conferindo ao Kilombo um caráter plural. 

Os homens que faziam parte da sociedade de Kilombo eram guerreiros de 

origem Bantu que lutaram objetivando defender o príncipe Kimbinda Llunga, e seu 

Império Luba, do seu irmão. Mas, após a perda do trono, o príncipe, acompanhado 

de seus seguidores, saiu em rumo de outros territórios, formando assim um grupo 

guerreiro de caráter e estrutura militar.  

Algumas comparações entre os Kilombos da África e os quilombos na 

América portuguesa são feitas com o sentido de apontar que ambos opuseram-se a 

uma estrutura escravocrata e implantaram um novo sistema político composto por 



45 

 

uma população excluída, escravizada. Nos territórios portugueses na América, os 

escravos, de forma organizada, fugiam das senzalas e ocupavam espaços não 

povoados que, imitando o modelo africano, eram transformados em redutos de 

resistência abertos para negros, índios, brancos entre outros excluídos do meio 

social (MUNANGA, 1995). 

Aponta-se que os quilombos no Brasil possuíam elementos culturais e 

organizacionais, originalmente africanos. Tais elementos marcaram a formação 

social e cultural do país e foram adaptados e a eles incorporados costumes e valores 

de outros grupos a partir do processo interativo. 

Pode-se chegar à conclusão de que as práticas culturais da população negra 

no Brasil não se mantiveram presas a modelos ideológicos excludentes, suas 

estratégias formativas privilegiaram a perspectiva transcultural, objetivando formar 

identidades ricas que aprendem e ensinam com outros grupos e comunidades. Seu 

processo formativo configura-se através de identidades abertas, produzidas pela 

comunicação com outros grupos.   

 

2.1 A experiência da escravidão e a emergência de movimentos negros no 
Brasil 
 

As diferentes modalidades de exploração utilizadas pelos descobridores do 

Novo Mundo trouxeram ao Brasil uma nova população formada por negros africanos 

que foram escravizados e, inicialmente, associados à exploração canavieira. De 

acordo com Kátia Mattoso (2003, p. 19), “entre 1502 e 1860, mais de 9 milhões e 

meio de africanos foram transportados para as Américas, e o Brasil figura como 

maior importador de homens negros”. 

Havia diversas formas de recrutamento de africanos para o tráfico; muitos 

eram exportados por terem cometidos roubos ou acusados do ato pelo fato de 

infringirem a lei da comunidade e manter uma postura reivindicadora, algumas 

crianças eram vendidas por serem consideradas “bocas” inúteis, difíceis de serem 

alimentadas e havia ainda os vencidos de guerra. Muitas famílias também se 

colocavam em situação de comércio; vendiam-se para serem escravas e não 

morrerem de fome em sua localidade. Mas notadamente, no século XVII e XVIII o 

tráfico se sustentou pelas campanhas militares na conquista de homens (MATTOSO, 

2003, p. 19). 
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O cultivo da cana-de-açúcar foi o grande responsável pela importação de 

negros africanos para o Brasil, entre os séculos XVI -XIX. A descoberta de ouro no 

século XVIII, na capitania de Minas Gerais, intensificou o tráfico de escravos para 

aquela região. Além da produção canavieira e da atividade mineradora, os escravos 

foram bastante utilizados em outras culturas, tanto de produtos destinados à 

exportação, como o algodão, café, cacau, como na lavoura de subsistência, como a 

de milho, arroz e também de mandioca. Pode-se mesmo dizer que no Brasil, a 

escravidão perpassou toda a estrutura da sociedade, tornando-se indispensável em, 

praticamente, todas as atividades, das artesanais às especializadas, das domésticas 

às públicas, das rurais às urbanas (SILVA, 2007).  

Minas Gerais possuiu, ao longo dos séculos XVIII e XIX, correspondente à 

emergência do ouro até a abolição, o maior número de cativos dentre todas as 

capitanias. Os escravos estavam presentes em uma economia diversificada que 

incluía o setor minerador, posteriormente, a cultura do café, mas também a produção 

de alimentos, de ferro, de produtos têxteis artesanais e a pecuária para o mercado 

interno: 

 

Em 1819, Minas Gerais detinha 15,2% da população escrava do país 
(contra 13,3% da Bahia, 12% do Maranhão e 8,8% de Pernambuco). 
Essa liderança se ampliou, atingindo 24,7% no Censo do Império, em 
1872 (contra 19,8% do Rio de Janeiro, 10,9% da Bahia e 10,1% de 
São Paulo), e chegando a 26,5% do total de escravos brasileiros na 
última matrícula da população servil, em 1887 (contra 22,5% do Rio 
de Janeiro e 14,8% de São Paulo). Em 1831, 34% dos domicílios 
mineiros possuíam escravos (com plantéis de 1 a 5 indivíduos em 2/3 
desses domicílios). Em 1862, mais de uma década depois da 
extinção do tráfico internacional e já bem perto da abolição, 25% dos 
domicílios da província ainda eram detentores de cativos (MARTINS, 
2004, p. 16). 

 

Sendo assim, no Brasil, os povos africanos se estabeleceram por todo o 

território. O trabalho escravo se tornou o meio de produção vigente da época, 

direcionando o posterior desenvolvimento de instituições, grupos e classes sociais. A 

partir da divisão social estabelecida entre senhores e escravos, bem como uma 

“somatória de atos de dominação política, social, econômica e cultural” (SILVA, 

2007, p. 2), inúmeras atrocidades foram registradas, culminando nas revoltas e 

rebeliões das populações negras e no surgimento de quilombos, motivados pelo 

sentimento de liberdade. 
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Os quilombos – enquanto espaço de resistência dos negros e reduto de 

liberdade, onde estes conseguiam viver livres, mantendo e reproduzindo seus 

costumes, valores e modos de vida, oriundos da cultura africana – significaram um 

dos mais importantes símbolos da luta e resistência negra no Brasil (CÂNTIA; 

BOLONI, 2004). 

O primeiro quilombo formado no Brasil foi o de Palmares, instalado na Serra 

da Barriga no estado de Alagoas, em 1630, período correspondente ao início da 

invasão holandesa. Tal situação propiciou a fuga de aproximadamente quarenta 

escravos, oriundos de fazendas vizinhas a Porto do Cavalo que se abrigaram na 

Serra da Barriga. No Quilombo de Palmares viviam escravos ou ex-escravos e 

pequeno número de índios, mamelucos, mulatos e brancos, constituindo assim uma 

abundância de mão de obra que se estruturava por meio do cooperativismo e da 

solidariedade social, fatores que favoreciam a produção de uma grande quantidade 

de alimentos.  

Contudo, o quilombo de Palmares não resistiu aos vários ataques dos 

senhores de escravos da capitania de Pernambuco e, no fim do século XVIII, foi 

destruído. Deve-se salientar que com o decorrer do tempo o quilombo de Palmares 

se dividiu em vários mocambos (outra nomenclatura de quilombo) empalhados pela 

Região da Mata. Cada mocambo tinha seu chefe que prestava obediência ao grande 

chefe Zumbi. Mesmo com as lutas e esforços de toda a comunidade quilombola na 

busca por liberdade, a ideia de quilombo no Brasil passou a ser representada pelo 

quilombo de Palmares e por Zumbi (FREITAS, 1982). Conforme afirma Santana 

(2005, p. 54),  

 
a “República dos Palmares” estendia-se por um território de sessenta 
léguas e na região encontravam-se os quilombos de: os dois de 
Tabocas, o de Arotirene, o de Zumbi ou Zambi, o de Dambiabanga, o 
de Sucupira ou Subupira, o de Macaco ou Cerca Real, o de Amaro, o 
de Ozenga, o de Adalaquituche e outros menores.  

 

As experiências vividas com o quilombo de Palmares contribuíram para se 

chegar a um conceito inicial do termo quilombo e, em 1740, em pleno período 

colonial, o Conselho Ultramarino descreveu quilombo como “toda habitação de 

negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham 

ranchos levantados e nem se achem pilões neles” (ALMEIDA, 2002, p. 47). Nesta 
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definição de quilombo, segundo Almeida (2002, p. 48-49), destacam-se cinco 

elementos: 

  

1) a fuga;  
2) uma quantidade mínima de fugidos;  
3) o isolamento geográfico, em locais de difícil acesso e mais 
próximos de uma “natureza selvagem” que da chamada civilização; 
4) moradia habitual, referida no termo “rancho”;  
5) autoconsumo e capacidade de reprodução, simbolizados na 
imagem do pilão de arroz, o qual chegou a denominar de terra de 
pretos. 

 

Ainda que o primeiro conceito oficial de quilombo fosse o de 1740, a 

referência a aquilombamento fora mencionada anteriormente, em 1557, em uma 

carta de um missionário da Companhia de Jesus, o padre Pedro Rodrigues. Neste 

documento, o padre apontava a preocupação diante dos africanos bantu na 

capitania de Pernambuco e sua forma de organização política e externava as 

primeiras notícias sobre a formação do quilombo dos Palmares (SANTANA, 2005).  

A experiência de aquilombamento não se restringiu à capitania de 

Pernambuco; espraiou-se por todo o território. Em Minas Gerais, muitos se 

desenvolveram próximos ao Rio das Velhas, à Serra do Frio, à Serra da Canastra, 

entre outras localidades. Podemos citar como exemplo o quilombo Grande, dirigido 

pelo chefe Ambrósio. O surgimento de quilombos em Minas datou de 1714. No 

Maranhão, após o ano de 1759, houve um crescimento no número de quilombos e 

dentre as histórias referentes aos quilombos desta região destaca-se o episódio da 

Balaiada em que Manuel Balaio lutou ao lado de Preto Cosme, líder quilombola, na 

libertação da população explorada. Muitos mocambos foram ainda identificados no 

Rio de Janeiro, Goiás, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia, formando assim, ao longo 

dos séculos XVII-XIX, um extenso território negro (SANTANA, 2005).   

Estudos recentes sobre os quilombos do passado relativizam uma das 

principais características atribuídas ao quilombo: o isolamento. Revelam que sua 

organização social, econômica e cultural, em seu espaço de convivência, acabava 

por afetar tanto o mundo de quem vivia no quilombo quanto da sociedade que o 

envolvia (MOTTA, 2007). Esses estudos ainda indicam que, em algumas regiões, as 

comunidades quilombolas não foram constituídas apenas por negros, mas também 

por índios, homens livres e pobres de todas as cores, e assim não há como certificar 

uma única identidade étnica na construção da comunidade que vive hoje no local.  
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Contudo, nota-se que em algumas comunidades não foi evidenciado um 

processo escravista vivido pelos fundadores, fato que não assegurava o caráter 

identitário do grupo a ser reconhecido enquanto remanescente de quilombo. 

Constata-se também que em outras regiões o isolamento foi fundamental na 

construção da cultura e sobrevivência dos quilombos. Hoje, muitas comunidades 

negras são reconhecidas como comunidades remanescentes de quilombo por serem 

remanescentes de senzalas doadas pelos escravocratas aos descendentes de 

quilombos que permaneceram na terra. O fator de permanência passa a ser 

definidor na conquista da terra e consagração do direito (MOTTA, 2007).     

Na década de 1980, o conceito de quilombo foi reconstruído, no intuito de dar 

maior abrangência ao termo, não ficando assim restrito ao binômio fuga/resistência. 

A unidade lexical „remanescente de quilombo‟, apresentada no art. 68, do Ato das 

Disposições Transitórias da Constituição de 1988, mas ampliado pela Associação 

Brasileira de Antropólogos (ABA), em documento divulgado em 1994 e elaborado 

pelo Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras, definiu essa expressão 

ultrapassando os conceitos de isolamento e fuga e acentuando as noções de 

resistência e autonomia, grupos étnicos formados pela população negra rural ou 

urbana que se autodefinem a partir das relações com a terra, parentesco, território, 

ancestralidade, tradições e outras práticas culturais próprias (Associação Brasileira 

de Antropólogos, 1994). 

O centenário da abolição no Brasil deflagrou intensos debates sobre a 

questão da identidade racial e nestes questionava-se a história oficial relativa à 

abolição dos escravos, bem como a postura caridosa da princesa Isabel na 

libertação dos mesmos. Passou-se a cogitar se o treze de maio seria, efetivamente, 

uma data comemorativa, posto que, em sua maioria, a população negra continuava 

à margem da sociedade, relegada a condições precárias de subsistência. 

 É importante ressaltar que no Brasil o período correspondente aos anos de 

1930 até a promulgação da constituinte firmou-se como significativo na história da 

cultura negra: muitos intelectuais e militantes pensavam e combatiam em prol das 

questões negras; movimentos e congressos foram organizados e efetivados, tendo 

como foco as questões raciais. Emerge, neste contexto, a Frente Negra Brasileira 

(FNB), fundada em São Paulo, em 16 de setembro de 1931, por Isaltino Veiga dos 

Santos, Francisco Costa Santos, David Soares, Horácio Arruda, Alberto Orlando e 

Gervásio de Morais. A FNB foi o movimento mais significativo na história da luta 
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unificada da população negra no Brasil. Tinha como objetivo o combate à 

discriminação racial e firmar a identidade negra como expressiva e constitutiva da 

cultura brasileira. Este movimento surgiu da mobilização de muitos jornais, 

associações culturais, religiosas e recreativas da época. Uma de suas preocupações 

foi a educação de jovens e adultos. Assim, promoveu cursos profissionalizantes e 

melhorias nas condições de saúde e atendimento jurídico. Teve como seu primeiro 

presidente Arlindo Veiga dos Santos (DOMINGUES, 2006).  

A organização cresceu e, em pouco tempo, já contava com número 

expressivo de associados que utilizavam de métodos discursivos de afirmação social 

para chegar ao seu público: 

 

Em 27 de maio de 1932, a FNB contabilizava possuir em seus 
quadros da capital 15.000 sócios. Pelas estimativas de um de seus 
dirigentes, a entidade reuniu no seu auge 30.000 filiados [...]. Em 
1936, a entidade contava com mais de 60 delegações distribuídas no 
interior de São Paulo e em outros Estados, como Minas Gerais, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de manter certo contato com 
organizações de mesmo nome no Rio Grande do Sul e na Bahia 
(DOMINGUES, 2006, p. 134).    

 

A notoriedade, em âmbito nacional, da FNB, levou-a, em 1936, a ser 

registrada como partido político, sendo este o primeiro e único partido político negro 

no país. 

Em 1933, foi lançado o jornal Voz da Raça como um dos mais importantes 

jornais da época na militância pelas questões negras; nitidamente expressa em sua 

organização, estrutura e visibilidade político-social, prezou em divulgar a identidade 

negra através de um projeto inclusivo que privilegiava temas de valorização da 

cultura étnica negra, sua história, seu protagonismo. 

 O jornal eclode em um momento marcado por privações políticas, sociais e 

culturais dos afrodescendentes. A imprensa negra apresentava-se, nas primeiras 

décadas do século XX, como meio usado pelos negros para expressar seus anseios 

e opiniões sobre a conjuntura nacional. Na primeira metade do século XX foi 

observado um ambiente de tensão provocado pela imigração europeia, bem como o 

sufocamento dos movimentos de massa e o reordenamento das forças políticas e 

sociais. 

Os jornais, frutos de empenhos individuais e coletivos, promoveram a inclusão 

do negro em meio às letras, à cultura letrada. Estudos apontam a existência desses 
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jornais desde o fim do século XIX, na região centro-sul do país, especialmente em 

São Paulo. Nesta cidade, a palavra impressa mostrou-se muito expressiva em meio 

negro. Alguns periódicos publicados neste período expressam bem a presença do 

negro nesta esfera letrada (LIMA, 2009, p. 2). 

 

Tabela 1 – Periódicos que tratavam de temas da população negra, publicados no Centro-sul 
do Brasil, especialmente, na cidade de São Paulo, no período de 1889 a 1937. 
              

Periódico Período 
 

Informações da Publicação 
 

A PÁTRIA 1889 
Fundado pelo tipógrafo abolicionista Ignácio 
Araújo Lima. 
 

O PROPUGNADOR 1907 Fundado na cidade de São Paulo. 
 

A PÉROLA 1911 – 1916 
Fundado na cidade de São Paulo por Benedito 
Prestes, funcionário da Cia. de Gás. 
 

O MENELICK 
1915 - 1916 

 

Fundado pelo poeta Deocleciano Nascimento (na 
época, fundidor e estudante do curso noturno de 
contabilidade do Liceu Salesiano); título em 
homenagem ao rei etíope Menelick II, líder no 
processo de independência da Etiópia. 
 

BINÓCULO 1915 

Fundado por um grupo de rapazes da Barra 
Funda, era chefiado por Teófilo de Camargo, 
alfaiate. 
 

A PRINCESA DO 
OESTE 

1915 
Veiculavam-se críticas à moral e comportamentos 
sociais da comunidade negra paulistana. 
 

A RUA 1916 
Jornal que foi lançado no bairro do Brás por 
Domingos José Fernandes. 
 

O XAUTER 
1916 

 

Fundado por Deoclecio Mine; em suas folhas 
veiculavam-se notas sociais, crônicas a críticas a 
comportamentos; seu título significa guia dos 
caminhantes nos areais da Arábia deserta. 
 

O ALFINETE 1918 – 1921 

Fundado por Augusto Euzébio de Oliveira, 
solicitador; publicava fofocas, mexericos e críticas 
aos “desvios” de comportamento. 
 

O BANDEIRANTE 1918 – 1919 
Fundado por Antonio dos Santos e Joaquim 
Cambará (militar do Exército), entre outros. 
 

A LIBERDADE 1919 – 1920 
Fundado por Gastão R. da Silva, fiscal municipal. 
 

A SENTINELA 1920 Dirigido por Ernesto A. Balthasar. 
 

O KOSMOS 1922 – 1925 
Dirigido por Frederico Batista de Souza, bedel e 
depois amanuense da Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco, periódico de associação 
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homônima, publicava notícias e ensaios literários 
de escritores negros. 
 

ELITE 1923 – 1924 

Fundado por Alfredo E. da Silva, funcionário da 
Recebedoria de Rendas; caracterizou-se pelo 
hermetismo do grupo de escritores e de seu 
clube recreativo, promoviam bailes, piqueniques 
e viagens. 
 

A PRINCESA DO 
NORTE 

1924 
Editado por Antonio Silva. 
 

O CLARIM DA 
ALVORADA 

1924 - 1940 
 

Fundado por Jaime de Aguiar, funcionário público 
estadual, e José Correia Leite, escritor 
autodidata, que trabalhava em “serviços de 
drogaria ou depósito de artigos farmacêuticos”; 
congregou número importante de militantes e 
intelectuais do meio negro. 
 

NOSSO JORNAL 1924 Fundado por Teófilo Camargo e Cornélio Aires. 
 

AURIVERDE 1927 – 1928 
Fundado na Capital por João Augusto de 
Campos 
 

TRIBUNA NEGRA 1928 Fundado na cidade de São Paulo. 
 

PROGRESSO 1928 – 1932 

Fundado por Argentino Celso Wanderley, 
funcionário da Cia. Telefônica; originou-se da 
cooperação para comemorar o centenário de 
morte de Luis Gama. 
 

QUILOMBO 1929 Fundado por Augusto Euzébio de Oliveira 
 

CHIBATA 1932 

Fundado por José Correia Leite para criticar a 
Frente Negra Brasileira, tivera apenas duas 
edições. 
 

A VOZ DA RAÇA 
1933 – 1937 

 

Periódico da Frente Negra Brasileira, fundado em 
São Paulo, dispunha de um corpo fixo de 
colaboradores e aceitava a colaboração de 
voluntários – brancos ou negros – desde que se 
alinhassem à linha de atuação do periódico. 
 

Fonte: LIMA, 2009, p. 2. 

 

Ao passo que os códigos da escrita eram popularizados no cotidiano dos 

grupos sociais, a palavra impressa passou a suscitar leituras e demandas de grupos 

sociais reprimidos, diferenciadas da até então existente, que privilegiavam fatos e 

representações da elite econômica e cultural vigente. Os jornais redigidos pelos 

negros, e para eles, evidenciavam uma conjuntura desfavorável para a população 

negra, desqualificada na arena social pela falta de políticas públicas que prezassem 

pelo seu bem-estar e qualidade de vida.  
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Estes jornais eram produzidos de forma artesanal, com periodicidade 

inconstante, devido às limitações financeiras para sua publicação. Eram vendidos 

nas ruas, bailes e poucos eram os patrocinadores que se dispunham a vincular 

anúncios em suas páginas; dessa forma, os rendimentos não se apresentavam 

suficientes para pagar publicações constantes. Os negros, ainda neste período, 

viviam dificuldades no campo trabalhista; eram preteridos do mercado de trabalho 

em detrimento da mão-de-obra imigrante que chegava ao país; seus salários eram 

baixos e enfrentavam dificuldades técnicas na construção dos jornais, uma vez que 

os escritores eram os mesmos editores, operadores de impressão e financiadores 

(LIMA, 2009).  

O jornal Voz da Raça publicou setenta edições e manteve-se em circulação 

no país até o ano de 1937; foi porta-voz da Frente Negra Brasileira (FNB), 

recebendo verba do movimento. Com a instauração da ditadura do Estado Novo por 

Getúlio Vargas, foram extintos todos os partidos políticos do país, fato que obrigou a 

FNB a modificar seu caráter, transformando-se em União Negra Brasileira (UNB), 

mas sobreviveu apenas por um ano. O movimento negro em São Paulo sentiu-se 

enfraquecido e frustrado com o fechamento da FNB.  

 Em contrapartida, no Rio de Janeiro, em 1944, Abdias do Nascimento, 

Aguinaldo Camargo e Sebastião Rodrigues Alves fundavam o Teatro Experimental 

do Negro (TEN), o que se considera o segundo período de mobilizações sociais 

negras, iniciadas com a FNB, no combate às discriminações sociais e raciais. Nessa 

conjuntura apresenta-se a crise e fim do Estado Novo, iniciando expectativas gerais 

de renovação democrática no país.  

O TEN afirmou-se como um ato de protesto, objetivando romper com os 

velhos padrões de dramaturgia em que o negro se presentificava apenas no papel 

de escravo e na periferia dos palcos. O fato de ser um grupo teatral formado por 

negros fez emergir críticas das classes mais conservadoras da época. A estreia do 

TEN ocorreu em 8 de maio de 1945 com a peça  “O Imperador Jones”, do 

dramaturgo norte-americano Eugene O‟Neill, Prêmio Nobel da Literatura, em meio 

às pressões sociais que exigiram do presidente Getúlio Vargas intervenção para que 

a apresentação acontecesse (DOMINGUES, 2006).   

Em 1946, foi criado um grupo teatral em São Paulo, influenciado pelo TEN; 

neste mesmo ano foi criado o Instituto Nacional do Negro (INN), departamento de 

pesquisa coordenado pelo sociólogo Guerreiro Ramos.  
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Importante ressaltar que no final dos anos de 1950 iniciava-se um período de 

mudanças profundas em várias partes do mundo. Ocorriam movimentos estudantis e 

feministas na Europa; a luta dos negros norte-americanos por direitos sociais e civis; 

a revolução cubana; na África e na América Central ocorriam lutas populares pela 

independência em seus territórios. Esses movimentos influenciavam a conjuntura e 

ânimos dos brasileiros (ALBUQUERQUE, 2006).   

O terceiro período do movimento negro no país situado entre o final dos anos 

de 1960 e início dos anos de 1970 foi marcado pelos protestos contra a ditadura 

militar que extinguiu as liberdades políticas estabelecendo, assim, grande repressão 

às organizações populares. Viviam-se dias tensos, pois a ditadura militar dissolveu o 

Congresso Nacional, cassando os direitos políticos de parlamentares; ocorreram 

torturas; militantes contrários ao regime foram presos, exilados; organizações 

camponesas, operárias e os movimentos negros foram reprimidos em suas 

manifestações e passaram a atuar no cenário político como entidades culturais de 

lazer. Ainda assim sofriam represálias. Como forma de protesto e repulsa a tal 

conjuntura, foi fundado o Museu do Negro no Rio de Janeiro onde artes de militantes 

negros eram expostas.  

Outros grupos culturais de teatro, de música e danças foram se 

estabelecendo em diversas cidades do Brasil: no Rio Grande do Sul, em 1971, 

Oliveira Silveira e o Grupo Palmares celebravam o 20 de novembro, a luta de Zumbi; 

na Bahia, em 1974, surgiu o bloco Afro Ilê Aiyê; no Rio de Janeiro, em 1976, é 

fundada a Escola de Samba Quilombo; em São Paulo, em 1978, jovens poetas e 

escritores publicaram caderno dos negros. Em 1978, foi instaurado o Movimento 

Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, intitulado posteriormente como 

Movimento Negro Unificado (MNU) que discordava da ideia de que no Brasil se vivia 

em uma democracia racial. Este foi o momento em que se instituía o centenário da 

abolição e, posteriormente, o movimento declara o 20 de novembro Dia Nacional da 

Consciência Negra (ALBUQUERQUE, 2006).   

A juventude brasileira foi afetada pelas mudanças sociopolíticas e culturais e 

passou a exibir formas diferenciadas de falar, vestir, se comportar, além da 

influência de grandes líderes e ativistas negros pelo mundo, dentre eles Martin 

Luther King, um dos principais responsáveis pelo fim da segregação racial nos 

Estados Unidos, considerado exemplo de liderança e coragem. A música marcou 

esta geração, influenciada pelo Soul Music de James Brown, música negra 
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americana absorvida pelos jovens negros brasileiros pelo seu viés militante, rebelde, 

estético e dançante.  

As mulheres cumpriam papel importante e estratégico no movimento; além do 

embate político, as negras mobilizavam o movimento montando comissões que 

efetivavam os trabalhos de cunho socioassitencial, organizavam bailes e festivais 

artísticos culturais (LIMA, 2009). Lélia Gonzalez foi uma notável ativista negra nas 

décadas de 1970 a 1980, que apontava a importância da organização das mulheres 

negras influenciando a criação da GELEDÉS (Instituto da Mulher Negra), em 1988, 

organização de cunho político que tinha como ideal a valorização das mulheres 

negras e o combate ao racismo. A organização oferecia para seu público suporte 

legal e psicológico a mulheres vítimas de violência em suas diversas modalidades.  

Atualmente, a Articulação de Organizações das Mulheres Negras Brasileiras 

(AMNB), vem travando discussões mais efetivas que apontam para a 

problematização, formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a 

população negra feminina. Em 2011, a AMNB enviou uma carta aberta para a 

presidente Dilma Rousseff, solicitando a efetivação de políticas públicas para as 

mulheres negras brasileiras: 

 

A AMNB manifesta-se publicamente em defesa da manutenção da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM –, do Ministério dos 
Direitos Humanos – MDH – e da Secretaria Especial de Políticas 
para Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR – a fim de que o 
Brasil possa cumprir todos os protocolos, todas as decisões, todos os 
acordos e todos os planos de ações das conferências que o país 
subscreveu, para efetivamente promover a equidade de gênero, de 
raça e respeitar os direitos humanos das mulheres negras brasileiras. 
A AMNB ressalta que somente com a existência de espaços 
governamentais específicos, com políticas públicas direcionadas aos 
setores, até aqui, excluídos, é que as mulheres, sobretudo, as 
mulheres negras terão acesso à cidadania (ARTICULAÇÃO DE 
ORGANIZAÇÕES DAS MULHERES NEGRAS BRASILEIRAS, 
2011). 

 

Uma das maiores conquistas voltada para os negros camponeses foi a 

inserção do Artigo 68 da ADCT, na Constituição de 1988, assegurado por meio das 

lutas pelas terras de quilombo e dos movimentos negros urbanos. Este artigo 

objetiva garantir o direito a população negra às terras quilombolas, fortalecendo sua 

reprodução física, social, econômica e cultural, considerando seus critérios de 

territorialidade e positivando seu passado de luta.  
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Importa registrar a efetivação do artigo 215 da referida constituição que 

dispõe: “o Estado garantirá a todos o pleno exercício do exercício cultural e o acesso 

às fontes da cultura e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais”. O § 1º do mesmo artigo deixa claro que “o Estado 

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 

das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. No artigo 216, 

sobre o patrimônio cultural brasileiro, especifica no § 5º que “Ficam tombados os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos”. A partir da formalização legal do direito às terras quilombolas, ficou 

instituído que o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 

tornava-se o órgão responsável pelo processo de titulação, identificação, 

reconhecimento, delimitação e demarcação das terras dos remanescentes de 

quilombo por meio do Decreto nº 4.887, assinado em 20 de novembro de 2003. Ante 

o exposto, observa-se um avanço no processo histórico do país, no que concerne 

aos aspectos de reconhecimento de direitos culturais em seus art. 215 e 216 e dos 

direitos fundiários no art. 68. 

Segundo o INCRA, especificamente, em seu Relatório de Regularização 

Quilombolas elaborado no ano de 2012, este órgão (INCRA) possui 1.167 processos 

abertos, como disposto no quadro abaixo: 

 

Tabela 2 – Relatório de Regularização Quilombolas 2012 – INCRA 

PROCESSOS ABERTOS POR ANO PELO INCRA  

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  Total  

9  111  208  189  167  123  147  74  136  3  1.167  

Fonte: INCRA, 2012. 

 

Os critérios de regularização das terras quilombolas são complexos e 

processuais; têm base normativa interministerial que objetiva dar maior legitimidade 

e lisura ao procedimento.    

Na regularização destas terras são necessárias as seguintes etapas, 

conforme versa a Instrução Normativa do INCRA de nº 57/2009: 

 

Etapa 1: Elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 
Delimitação (RTID), que inclui a elaboração de relatório 
antropológico, de levantamento fundiário, de planta e memorial 
descritivo, assim como o cadastramento das famílias quilombolas; 
Etapa 2: Publicação do RTID; Etapa 3: Abertura de contraditório para 
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interessados e julgamento de possíveis contestações ao RTID; Etapa 
4: Publicação de portaria de reconhecimento do território; Etapa 5: 
Decretação do território como de interesse social; Etapa 6: 
Desintrusão dos ocupantes não quilombolas com pagamento de 
indenização pela terra nua e pelas benfeitorias; Etapa 7: 
Georeferenciamento e cadastramento do território no SNCR; Etapa 
8: Titulação; e Etapa 9: Registro do título emitido (INCRA, 2012, p. 
13). 

 

É importante ressaltar que a primeira comunidade a receber o título de 

propriedade de terras ocupadas por quilombolas foi a Comunidade Quilombola de 

Boa Vista, em 1995, no Pará; todavia, no Maranhão, em 1992, a comunidade de 

Frechal havia ganhado o direito à terra, mas em caráter de reserva extrativista 

(INCRA, 2012).  

De acordo com os dados do Relatório de Regularização Quilombolas “existem 

121 títulos emitidos, regularizando 988.356,6694 hectares em benefício de 109 

territórios; 190 comunidades e 11.946 famílias quilombolas” (vide quadro abaixo):  

 

Tabela 3 – Territórios Quilombolas distribuídos por Estado 
 

ESTADO  TÍTULOS  

PARÁ  56  

MARANHÃO  23  

RIO GRANDE DO SUL 08  

SÃO PAULO  07  

PIAUÍ  05  

BAHIA  06  

MATO GROSSO DO SUL  04  

MATO GROSSO  01  

RIO DE JANEIRO  02  

AMAPÁ  03  

PERNAMBUCO  02  

GOIÁS  01  

SERGIPE  01  

MINAS GERAIS  01  

RONDÔNIA  01  

TOTAL  121  

 Fonte: INCRA, 2012, p. 16-17. 

 
Outras instâncias governamentais auxiliam o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária no processo de delimitação das terras quilombolas, 

das quais podemos citar a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
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e a Fundação Cultural Palmares. A primeira foi criada pela Medida Provisória nº 

111/2003, convertida na Lei 10.678; surge por meio da mobilização e 

reconhecimento das lutas sociais do Movimento Negro, cujas finalidades referem-se 

à formulação, coordenação de políticas públicas e diretrizes para a promoção e 

proteção da igualdade racial. A Fundação Palmares, criada em 1988, através da Lei 

nº 7668, vinculada ao Ministério da Cultura, busca promover e valorizar as 

manifestações culturais de matrizes africanas. A Fundação sempre atuou em 

parceria com movimentos sociais, promovendo importantes conquistas para a 

população negra, em especial o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288/2010 que 

destina a garantir à população negra a defesa de seus direitos étnicos, igualdade de 

oportunidades e o combate à discriminação racial. 

 

2.2 O pós-abolicionismo e o fim da escravidão no Brasil e na Bahia 

 

O Brasil foi descrito durante a primeira metade dos anos de 1900 como uma 

democracia racial, onde negros, brancos e mulatos conviviam e detinham os 

mesmos direitos jurídicos e, em certa medida, sociais. No entanto, a partir de 1940, 

dados relativos a questões de caráter educacional, realização vocacional, condições 

salariais, apresentam desigualdades persistentes entre as populações brancas e 

negras (ANDREWS, 1997). 

As ideias abolicionistas na província baiana despontaram entre os jovens 

estudantes da Faculdade de Medicina da Bahia, no ano de 1852, quando fundaram 

a Sociedade Abolicionista Dois de Julho, objetivando estabelecer a alforria dos 

escravos, mesmo em um momento em que a sociedade brasileira, em sua maioria, 

era a favor do sistema escravocrata e, nesta, também a sociedade baiana 

(ALBUQUERQUE, 2006).   

É a partir de 1860 que as ações a favor da abolição da escravatura tornam-se 

mais frequentes no país. Neste período, o imperador D. Pedro II era bastante 

criticado pelos proprietários de escravos por querer interferir nas relações 

escravistas, chegando a ameaçar o trono imperial. Em 1865, o imperador decretou 

que os escravos submetidos a trabalhos forçados não poderiam ser mais castigados 

fisicamente. No final da década de 1860, muitos projetos foram apresentados na 

Câmara dos Deputados sobre a emergência do fim da escravidão, além das várias 

leis aprovadas a favor da emancipação dos negros, em especial.  A lei de maior 
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impacto e importância foi a de nº 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como 

Lei do Ventre Livre. Nesta, as crianças recém-nascidas das escravas eram 

declaradas livres e os senhores ficavam obrigados a cuidar das mesmas até oito 

anos de idade; os senhores ainda tinham a possibilidade de escolher utilizar-se do 

trabalho dos menores até os vinte um anos ou receber a indenização paga pelo 

governo no valor de 600 mil reis (ALBUQUERQUE, 2006). 

Esta lei permitiu, pela primeira vez, a interferência do estado nas relações 

entre senhores e escravos, causando repúdio entre os escravocratas do país, 

inclusive na Bahia. Cabe salientar que algumas autoridades da província baiana 

achavam a lei bem vinda, pois afirmavam a necessidade de conhecer a situação da 

escravidão no Brasil no fito de criar estratégias para a libertação dos cativos. Nesta 

luta apresentou-se um dos maiores líderes conservadores da província, Francisco 

Gonçalves Martins, o Visconde e depois Barão de São Lourenço que aprovou a Lei 

Provincial nº 1.131 de 1870 

 

pela qual acrescia-se em 2% o imposto de meia siza de escravos 
(que era de 5%) com a finalidade de reverter tal arrecadação aos 
cofres da recém fundada Sociedade Libertadora Sete de Setembro, 
para que a mesma providenciasse a libertação de “crianças do sexo 
feminino que estivessem na impuberdade”, medida aliás em total 
consonância com o princípio da futura lei de 1871. (SILVA, 2009, p. 
3). 

 

A lei de 1871 apontava também para alguns direitos dos negros no que se 

refere ao direito ao pecúlio, em que assegurava ao escravo utilizar-se de suas 

economias para a compra da liberdade, e a possibilidade de acionar a justiça 

mediante recusa do senhor na concessão da alforria. Sendo assim, o escravo 

acionaria o juiz local, por meio de seu curador, com uma ação de liberdade contra o 

senhor. 

A lei do Ventre Livre possibilitou condições importantes na conquista pela 

alforria nos anos posteriores; favoreceu também que os escravos da cidade e das 

fazendas ficassem mais atentos aos seus direitos. Como é o caso do escravo 

Raimundo, que em janeiro de 1875, foi preso em Salvador, na Freguesia de 

Santana, por ter fugido do engenho de Laranjeiras reivindicando os seus direitos de 

liberdade, não garantidos pela sua senhora. No ano de 1881, a escrava Rosalina 

fugiu do engenho de Quingona, no Recôncavo Baiano, com um filho, seguindo para 
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Salvador em busca de proteção policial contra seu senhor. Anos antes, o crioulo 

David, morador do engenho São José, em Abrantes, fugiu do senhor pelos maus 

tratos sofridos no trabalho desenvolvido na lavoura. Observa-se que os escravos, 

por intermédio da lei, passaram a reivindicar seus direitos, denunciando os maus 

tratos, tráfico ilegal e castigos físicos por eles sofridos (ALBUQUERQUE, 2006). 

A partir de 1869, foram criadas na Bahia três sociedades emancipacionistas: 

 
A Sociedade Libertadora Sete de Setembro, fundada no mesmo dia e 
mês do ano de 1869; a Sociedade Humanitária Abolicionista, 
fundada em 26 de setembro de 1869; e a Abolicionista Comercial, 
criada em setembro de 1870. Pelo interior, havia ainda a Libertadora 
dos Lençóis, na Chapada Diamantina. (SILVA, 2009, p. 4).  

 

Destas, a mais importante foi a Sociedade Libertadora Sete de Setembro, que 

se destacava pela composição de seus membros que eram, majoritariamente, 

intelectuais e políticos baianos. Estes realizavam festas e leilões, cujos rendimentos 

eram destinados a custear a libertação dos escravos, como ocorriam nas demais 

sociedades.  

Na divulgação das ideias abolicionistas, a Sociedade passou a utilizar-se de 

um periódico denominado o Abolicionista, que conseguiu publicar, em sua vigência, 

vinte e quatro edições. A imprensa neste período desempenhou importante papel, 

pois era o veículo que cobria eventos abolicionistas e noticiava à província os 

resultados das solenidades, movimentos ocorridos em outras regiões do país, nota 

de serviços jurídicos para os escravos que questionavam sua liberdade, campanhas 

para eleições de candidatos ligados ao movimento abolicionista, entre outros. 

O Diário da Bahia foi também um jornal de grande circulação na época, tendo 

em vista que seus editores usavam do jornal como uma tribuna dos abolicionistas 

(TEIXEIRA, 2011). Em caráter quase diário, apresentava a seguinte estrutura: “artigo 

de fundo, noticiário – do Brasil e do exterior, folhetim, parte oficial, publicações a 

pedido, repartição de polícia, anúncios e obituário” (TEIXEIRA, 2011, p. 5). Seu 

principal mote era a promoção da abolição que ganhava destaque na seção dos 

anúncios, espaço de maior significância na revista, onde eram noticiados inúmeros 

textos sobre fuga, aluguel, venda da mão de obra escrava. Este jornal, bem como o 

periódico o Abolicionista, fortaleceu a Sociedade Libertadora Sete de Setembro em 

seu movimento de militância em prol da abolição em âmbito local.  
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A Sociedade Libertadora Sete de Setembro ainda oferecia auxílio ao negro 

escravo para a conquista de sua alforria que funcionava como uma forma de 

empréstimo pago a posteriori pelos libertos. Reivindicava parte dos impostos 

cobrados pelos escravos levados para fora da província e colocava-se a favor do 

aumento de impostos na exportação dos escravos corroborando com os senhores 

de engenho do Recôncavo e os grandes fazendeiros de outras regiões (SILVA, 2009). 

Aponta-se que as alforrias conseguidas nos dois primeiros anos de atuação 

da Sete de Setembro apresentaram-se em número expressivo e provocaram 

insatisfação entre os deputados das províncias baianas que, em sua maioria, eram 

escravocratas, tendo em vista que os recursos destinados para a realização das 

manumissões (títulos, alforrias) eram derivados dos cofres provinciais. No ano de 

1872, as ações da supracitada Sociedade mostraram-se menos efetivas. Em 1875, 

por meio da promulgação de lei provincial, uma nova fonte de rendimento para a 

Sete de Setembro foi aprovada sem muitos efeitos significativos e, dessa maneira, a 

Sociedade Libertadora passava a atuar em conformidade com a política 

governamental, usando de seus recursos para promover a liberdade dos negros 

escravizados (SILVA, 2009).  

Na década de 1880, inúmeras ações levaram ao fortalecimento das lutas 

abolicionistas. Acreditava-se que o fim da escravidão favoreceria o progresso do 

país e só se efetivaria com a substituição dos trabalhadores negros por imigrantes 

europeus. Neste contínuo, para muitos a abolição não significou a perspectiva de 

melhores condições de vida para a população negra, mas a motivação de um novo 

contingente de trabalhadores para o país, outros vislumbravam neste movimento um 

processo de modernização que beneficiaria os escravos e seus descendentes. 

Contudo, a luta contra a escravidão continuaria tempo depois de proclamada 

a abolição e seus militantes prosseguiriam na defesa da reforma agrária, educação 

pública e de qualidade para todas as classes sociais, oportunidades trabalhistas 

para negros e mulatos. Dentre os vários militantes da época, aponta-se André 

Rebouças (1830), que lutava pelo acesso do negro a terra; e Luiz Gama (1830), que 

se empenhou em denunciar o preconceito racial e associou o fenômeno ao fim da 

escravidão. Atuavam nas associações, seguindo suas diretrizes e estatutos 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

 Cabe destacar que a participação feminina era marcante neste período, 

sendo as mulheres as grandes responsáveis pela criação de associações 
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especificamente femininas, buscando obter fundos para promover a educação, além 

de atuar em associações lideradas por homens.  

No geral, as reuniões das associações eram, inicialmente, pouco concorridas, 

mas, aos poucos, foram ganhando força e representatividade. Nas associações 

lideradas por homens surgiram figuras importantes como Joaquim Nabuco: nascido 

em Pernambuco, cursou a faculdade de direito em São Paulo e Recife, estudou com 

Castro Alves e Rui Barbosa e após ter viajado para o exterior enveredou pela 

carreira política. Usou do seu talento como orador para lutar pela abolição 

discursando no parlamento, praças e teatros, além de ter escrito crônica, artigos em 

jornais sobre o tema e prestado atendimento jurídico aos cativos.  

Outros nomes também se fizeram presentes como Castro Alves, poeta 

defensor das causas abolicionistas; Rui Barbosa, nascido em Salvador, foi 

advogado, jurista, jornalista, ensaísta, orador, diplomata, deputado, senador, ministro 

e candidato a presidente da república duas vezes, participou das manifestações 

contra a escravidão; José do Patrocínio cursou a faculdade de medicina, mas atuou 

como jornalista. Muitos deles foram vítimas de agressões e assassinatos. 

Nota-se que, nas últimas décadas das lutas abolicionistas, aumentou a fuga 

dos negros; a polícia havia perdido o controle dos escravos fugitivos e muitos 

policiais recusavam-se a persegui-los por temerem as manifestações ou por terem 

aderido à causa abolicionista. 

Com este quadro de crescentes conflitos e tensões, a princesa Isabel 

promulga a Lei Áurea, de 13 de Maio de 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil; 

seus dois artigos legitimaram o fim desta fase, mas não faz menção a nenhuma 

possibilidade de reparação aos ex-escravos. A data na Bahia foi comemorada com 

grande alegria, com desfiles da Lapinha ao Centro, percurso realizado nos festejos 

do dois de julho, referente à Independência da Bahia da colônia portuguesa. 

Acreditavam que a liberdade significaria mais autonomia no trabalho, proteção 

familiar e a extinção dos castigos físicos (ALBUQUERQUE, 2006).  

Ocorreram também distinções regionais ante o fato da abolição. No Nordeste, 

por exemplo, a escravidão findou mais cedo que no centro-sul: 

 
Um deslocamento maciço de escravos das regiões nordestinas, com 
destino principalmente ao sudeste, com base no tráfico interno, foi 
responsável por mudanças profundas nas duas regiões. No sudeste, 
às vésperas da abolição, o vale do rio Paraíba, de ocupação mais 
antiga (início do século XIX), apresentava escravarias assentadas, 
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com algumas gerações de escravos já nascidas na região. Já nas 
áreas de ponta da cafeicultura paulista – que demandavam um 
crescente número de trabalhadores – disciplinar os recém chegados 
que vinham continuamente às fazendas que se abriam, mostrou-se 
mais problemático. (MATTOS; RIOS, 2004, p. 174). 

 

Na Bahia, estudos apontam que a escravidão persistia, às vésperas da 

abolição, nas fazendas e lavouras interioranas. A produção de açúcar baseava-se 

ainda neste trabalho servil e a autoridade sobre os trabalhadores pautava-se no 

castigo físico. Iacy Mata (2007) afirma que o treze de maio na Bahia representou não 

apenas a consumação de um fato histórico, mas também a possibilidade mais 

concreta da abolição desta prática; contudo, muitos proprietários não acreditavam na 

extinção incondicional da escravidão nas áreas rurais, pois percebia a pequena 

representatividade de movimentos abolicionistas neste ambiente.  

Tomados de choque pela aprovação da lei, os senhores do Recôncavo 

fizeram algumas reivindicações, mas não foram atendidos: pediam uma mudança 

gradual para a liberdade dos escravos, montantes indenizatórios para os ex-

senhores, dentre outras. Este período foi marcado por confrontos entre ex-

propietários e recém-libertos, por invasões de propriedade, roubos e até tentativas 

de suicídio praticadas por alguns libertos, que não sabiam o que fazer com a 

liberdade, bem como por alguns senhores que se mostraram sem saber o que fazer 

com as lavouras pela falta da mão de obra escrava (MATA, 2007).   

O processo de abolição da escravidão no Brasil trazia à tona a questão do 

trabalho e a substituição da mão-de-obra escrava pela europeia. Os negros 

procuravam distanciar-se do seu passado de escravidão, buscavam respeito e 

condições dignas de subsistência: tentavam negociar a permanência e formas de 

trabalho diferenciadas nas fazendas em que eram cativos, bem como alguma forma 

de acesso à terra. Entretanto, os ex-senhores mostravam-se resistentes a estas 

possibilidades, especificamente a relacionada à posse da terra por ex-escravos. 

O pós-abolição demarcou acentuadamente a vinda da mão-de-obra europeia 

para o Brasil em que já havia iniciado o processo imigratório desde 1824. Na Bahia, 

o pós-abolição foi marcado por conflitos entre libertos e ex-senhores, tendo em vista 

que a imigração voluntária dos europeus voltava-se para as fazendas de café 

paulista que iniciaram centros industriais na região, sendo elas indústrias têxteis, 

metalúrgicas, curtumes, móveis, entre outros. Em contrapartida, os europeus se 
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dirigiam para a Bahia, especialmente para a região sudoeste, após já terem tentado 

a sorte em outras regiões (LANDIM, s.d.) 

Em Salvador, muitos dos imigrantes que chegaram, no início do século XX, 

eram sapateiros e se estabeleceram na hoje conhecida como Baixa dos Sapateiros. 

Mas, o Nordeste brasileiro não se mostrou atrativo para os italianos e demais 

imigrantes e os que se estabeleceram na região nordestina encontraram 

diversidades culturais e sociais que culminavam em problemas de adaptação 

(LANDIM, s.d.).  

As dificuldades ambientais (matas virgens, escassez de água, cangaceiros, 

animais selvagens, entre outros) foram outro problema enfrentado que constituía 

ameaça para a vida dos novos habitantes. Os estrangeiros que na região ficavam 

traziam recursos próprios para a implantação de comércio, além de serem letrados, 

autônomos. 

O debate sobre a abolição no Brasil evidencia questões como a do trabalho 

desorganizado no sudeste, as intensas fugas dos escravos das fazendas, bem como 

a rejeição das atividades da lavoura; a imigração e os impactos do movimento 

abolicionista em toda a população. Na Bahia, especificamente, reafirmando a 

trajetória acima exposta, alguns senhores acreditavam na vida longa da escravidão, 

tendo sido os impactos do período pós-abolicionista sentido de forma diferenciada 

tanto para os ex-senhores quanto para os escravos, seja da cidade, do campo, 

crioulos ou africanos, homens e mulheres.  

Ainda neste contínuo, a abolição da escravidão e a proclamação da República 

foram fatos que contribuíram significativamente para o estabelecimento do mito da 

democracia racial, visto que, enquanto o sistema escravocrata permanecia vigente, 

não havia sentido falar em igualdade entre negros e brancos. A democracia racial foi 

tida como uma “solução” no combate às desigualdades entre negros e brancos, no 

que diz respeito à renda e oportunidades sociais. Contudo, acreditava-se que esta 

democracia aliada à crença na origem mestiça da população brasileira viria 

formalizar e solidificar a igualdade entre negros e brancos (GUIMARÃES, 2001). 

A delimitação da sociedade moderna brasileira a partir da revolução de 1930 

colocou um fim à Primeira República (1889-1930) que instituiu, através da 

implantação de novas instituições, a afirmação dos costumes europeus e o incentivo 

à emigração europeia, uma enorme distância entre brancos, escravos e mulatos. 

Com o Estado Novo (1937–1945) e a Segunda República (1945–1964), o Brasil 
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passa a ser reconhecido enquanto povo, com origens e tradições; passa a ter em 

seu cerne a ideia de que “não existem raças humanas, com diferentes qualidades 

civilizatórias inatas, mas existem, sim, diferentes culturas” (GUIMARÃES, 2001, p. 

4). O Brasil passa a se ver como uma civilização miscigenada, onde negros, brancos 

e índios se cruzam e constroem, a partir das várias etnias, uma sociedade híbrida, 

propriamente brasileira.  

Os termos branco e negro, considerados construções sociais repletas de 

preconceitos e discriminação, compunham a subjetividade das pessoas em relação 

à imagem inferiorizada do negro em relação ao branco.  

É importante ressaltar que os termos negro e preto, palavras comuns da 

língua portuguesa no Brasil, remetiam diretamente a características, qualificações 

negativas e maldosas. Expressões como “a coisa está preta”, “a situação está preta”, 

“um dia negro”, “a viúva negra”, conotavam, ou ainda conotam, significações 

pejorativas de caráter ofensivo e estigmatizante (ROCHA, 2010, p. 899).      

Sendo assim, o termo preto, a princípio surgido no século X, referia-se às 

“pessoas de pele escura originárias da África” (ROCHA, 2010, p. 901), sobretudo 

com a efetiva exploração da mão-de-obra africana no Brasil, no século XV, os 

termos preto e também negro passaram a ser adotados pelos espanhóis como 

sinônimo de escravo, de pessoa da pele escura, associado à ideia de inferioridade. 

Deste modo, o fato de negar a cor apresentou-se como um ato de afirmação social 

por parte dos negros ou pretos que se viam imersos em uma realidade que 

ostentava o branco em sua beleza, bondade, ascensão e aceitação social, em 

detrimento de um público identificado como expressão de algo que não presta. 

Sociologicamente, o termo negro vem sendo mais utilizado e entendido como 

uma classificação de grupos étnicos raciais originários da África. O termo está sendo 

ressignificado ao longo do tempo, mediante as lutas dos movimentos sociais que 

buscam recontar a história negra por meio de uma perspectiva valorosa, em um 

discurso de reconhecimento, pautado no sentimento de orgulho e satisfação de 

serem negros e originários do continente africano (ROCHA, 2010). 

Neste sentido, surge a terminologia afro-brasileira embasada no processo de 

construção de identidade étnica coletiva, que se associa às relações estabelecidas 

historicamente, às suas origens africanas primárias, bem como as características e 

influências brasileiras. Ainda, no processo de reconhecimento das identidades 

étnicas Americanas, viu-se a necessidade de encontrar outras terminologias que 
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identificassem os negros em todo o território americano, com vistas a fortalecer o 

sentimento de pertença à África por parte desta população, surgindo assim o termo 

afro-americano.  

Porém, ao tomar conhecimento destas discussões, os negros residentes em 

outros países, devido à situação de imigração forçada para fins escravagistas, 

impulsionaram o nascimento do termo afrodescendente objetivando abarcar todo o 

público negro envolvido em situação de exploração. Convém apontar que os dois 

últimos termos anteriormente citados foram e são alvos de intensos debates que 

para alguns perpassam o entendimento de caráter político e manipulador, para 

outros seriam o fortalecimento de um grupo, de sua identidade. 

Nesta perspectiva, é relevante apontar os conceitos de raça e etnia. Neste 

trabalho, serão pensados de forma distinta; não identificados como expressões 

idênticas. Assim, a diferença entre os conceitos perpassa pelo entendimento de que 

o primeiro refere-se a agrupamentos humanos que compartilham certas 

características físicas não observadas em outros grupos, “considerada como 

categoria de conteúdos biológicos” (FERREIRA, 2004, p. 50). Etnia em contrapartida 

e ainda de acordo com Ferreira (2004, p. 50), é tida como uma “classificação de 

indivíduos, em termos grupais, que compartilha uma única herança cultural 

(costumes, idioma, religião e assim por diante) transmitida de geração a geração”. 

Compreende-se que o termo etnia é mais abrangente que o primeiro e agrega 

valores não só biológicos, mas também constituídos por caracteres socioculturais. 

Assim sendo, o mito da democracia racial suscitou a crença de que as 

relações raciais no Brasil seriam mais humanizadas que em outros países, fato que 

desconsiderava as atrocidades ocorridas no período escravista. No entanto, a falsa 

igualdade racial brasileira que se tentava instituir só reafirmava os interesses da elite 

branca, pois os negros e os mulatos não possuíam autonomia social para explorar a 

democracia em prol de seus fins, em busca da democratização de riqueza, 

autonomia e de poder. Fernandes (1978, p. 263) afirma que: 

 

O mito em apreço aparece como um fator de retenção do 
desenvolvimento da ordem social competitiva e democrática. Em vez 
de ser um elemento de dinamização modernizadora das relações 
raciais, era uma fonte de estancamento e de estagnação, solapando 
ou destruindo tendências de caráter inovador e democratizador 
nessa esfera da convivência social humana.  
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De acordo com Guimarães (2000, p. 1), no Brasil, o negro começou a 

ascender socialmente a partir da negação de suas origens africanas impregnadas de 

significados negativos; os que ascendiam não enriqueciam o seu grupo social e 

passavam a ser vistos como “negros de alma branca”. Passou-se a estabelecer o 

ideal de embranquecimento incorporado pela sociedade brasileira, que seria uma 

tentativa de promover o casamento de negros e brancos e assim melhorar a raça.  

Estudos, posteriormente realizados, revelavam ainda que o mito da 

democracia racial mascarava, e ainda mascara, o preconceito direcionado ao negro, 

impedindo que este lute de forma direta contra as injustiças presentes no meio 

social, posto no Brasil não ter se estabelecido conflitos raciais abertos, tais como os 

dos Estados Unidos e da África do Sul (FERREIRA, 2004). 

O preconceito de cor, ou o racismo, surge enquanto termo lexical, no embate 

político da sociedade brasileira, em meio ao processo abolicionista e à luta pela 

igualdade política. O racismo foi também o modo como as elites intelectuais, em 

especial as localizadas em Salvador e Recife, combatiam as desigualdades 

regionais que cresciam entre o Norte e Sul do país ocasionada pela decadência do 

açúcar e cultivo do café (GUIMARÃES, 2001).  

 

2.3 A mão-de-obra escrava e as comunidades quilombolas rurais no interior da 
Bahia 

 

Os estudos realizados acerca da mão de obra escrava na Bahia, 

especificamente na primeira metade do século XIX, tiveram como base de análise a 

condição social e econômica do negro escravo, identificado como fornecedor de 

mão-de-obra e objeto de mercado. Segundo Neves (2010, p. 153-154), as reflexões 

sobre a escravidão foram produzidas na Bahia em três momentos: 

 

O primeiro iniciado com as pesquisas de Nina Rodrigues e Manoel 
Quirino sobre a importância e participação do negro na sociedade 
brasileira, sua cultura e religiosidade. O segundo momento, 
referenciado nas décadas de 1930 e 1940, pelos diversos estudiosos 
Artur Ramos, Edison Carneiro, Luís Viana Filho e demais, 
destacaram o aprofundamento da pesquisa de campo, o 
conhecimento da sua documentação, entre outros temas. O terceiro 
momento refere-se a uma investigação sobre o negro na Bahia, 
correspondente às décadas de 1960 a 1980. Muitas pesquisas foram 
estimuladas pelas universidades, destacando-se a de Kátia Matoso 
sobre o tráfico, o cotidiano escravista, as possibilidades de alforria e 
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inserção do não-escravo ao mundo do trabalhador escravizado e de 
homem livre. 

 

No Brasil, a escravidão deu-se pela necessidade de mão de obra para a 

lavoura e o trabalho agrícola. Os escravos foram distribuídos pelas diversas regiões 

de acordo com os interesses de cada economia colonial e imperial, das 

necessidades de cada região e do mercado externo. 

De acordo com Moura (1987), a população negra, escrava, no Brasil, foi 

distribuída de forma a se estabelecer no Nordeste, no plantio da cana-de-açúcar, de 

fumo, cacau e algodão; Rio de Janeiro e São Paulo trabalhando na cana-de-açúcar 

e nas fazendas de café; em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, o trabalho escravo 

voltou-se para a mineração.  

Schwartz afirma que, na Bahia,  

 

[...] na última década do século XVII [estima-se que] entraram 
anualmente [...] de 8 a 9 mil escravos e que no início do século XIX a 
massa escrava já iria constituir 1/3 de toda a população baiana que 
era de aproximadamente 500 mil habitantes. Nas regiões dos 
engenhos, por exemplo, o índice da população escrava alcançava 
70%. [...] grande percentual de africanos – possuindo uma média de 
mais de 70% com relação ao total da massa escrava –, predomínio 
de cativos adultos de sexo masculino – com razões de masculinidade 
que chegavam a 200 e 300 em regiões de engenhos e fábricas de 
açúcar –, poucas crianças, escassez de mulheres, baixa fecundidade 
e alta mortalidade infantil. (apud GOMES,1995, p. 42).  

 

A organização das comunidades quilombolas era influenciada por fatores 

como o tipo de atividade econômica realizada internamente no mocambo, a forma 

como os negros foram adquiridos e escravizados, a quantidade de negros nas 

regiões etc. (GOMES, 1995). Dentre as várias ações e estratégias desenvolvidas 

pelos escravos fugidos para a autonomia das comunidades negras baianas, uma 

delas foi a de integração das atividades econômicas não só com as comunidades de 

senzalas próximas aos mocambos, como também, com homens livres, pequenos 

lavradores, vendeiros, dentre outros. As atividades econômicas dos quilombolas 

estavam voltadas também para uma economia de abastecimento efetivada pela 

troca de feijão, milho e mandioca. 

As comunidades negras rurais quilombolas constituíam-se por negros e 

ocupavam uma área rural, congregando as chamadas terras de preto, terra de santo, 

mocambos ou quilombos. Identifica-se a forte presença dos laços de familiaridade e 
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consanguinidade, bem como a falta de registros escritos, afirmando uma história 

pautada na tradição e transmitida oralmente.  

Com a Constituição Federal de 1988, as comunidades negras rurais 

passaram a ser referendadas como remanescentes de comunidades de quilombos, 

denominação criticada por alguns pesquisadores e militantes do movimento negro 

que entendiam inapropriado o termo por remeter a resíduo, a sobra; no entanto, 

mantém-se como nomenclatura vigente (AMORIN; GERMANI, 2005).  

Nestes remanescentes, os atributos essenciais para sua legitimação revelam-

se no estabelecimento do território como lugar de reprodução da vida material e 

simbólica e nas relações estabelecidas com os grupos. As especificidades existentes 

apresentam-se no modo de acesso à terra que ocorreu de diversas maneiras, seja 

no formato de quilombo, configurando-se como espaço de liberdade e 

insubordinação ao modelo escravista; seja por terras doadas de senhores a 

escravos fieis; seja através de doações de terras aos santos, nas quais muitos 

negros libertos se estabeleceram. 

A intensificação do tráfico negreiro no final do século XVIII e início do XIX 

trazia um movimento contraditório: a intensificação da fuga e a formação de novos 

mocambos9. Estudos apontam ainda que, além dos quilombos mencionados acima 

(Cachoeira, Jacobina e Rio de Contas), outros mocambos foram encontrados nos 

séculos XVII e XVIII em todas as áreas da capitania da Bahia, alguns deles 

seguidamente nomeados:  

 

Tôrre de Garcia D'Ávila, Jacuípe, Jaguaripe, Maragojipe, Muritiba, 
Itaberaba (Orobó), Andaraí, Tupim (atual "Boa Vista do Tupim"), 
Xiquexique, Ilhéus, Jeremoabo, Monte Santo, na própria cidade do 
Salvador (Mares e Cabula) e arredores de Itapoã – (Buraco do Tatu), 
que não foram tão representativo e comentado quanto o de 
Palmares” (PEDREIRA, 1962, p. 79).  

 

Como os demais, os quilombos na Bahia também representavam espaços de 

resistência contra a escravidão. No século XVIII, identificou-se que os quilombos 

mais importantes foram os de Orobó, Tupim e Andaraí e o do "Buraco do Tatu", 

situados nas cercanias de Itapoã, município de Salvador. Seguidamente, os de 

                                                           
9
 É bom lembrar que desde 1726, na Bahia, os quilombos de Cachoeira, Jacobina e Rio de Contas 
eram alvos de perseguições pelo Coronel João Peixoto Veigas (PEDREIRA, 1962).   
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quilombos de Matos de Jacuípe, os das Freguesias de São Bartolomeu de 

Maragojipe e São Pedro do Monte (Muritiba). 

Destes últimos, pode-se relatar que os quilombos de Orobó, reconhecido 

atualmente como Itaberaba, Tupim por Boa Vista do Tupim e Andaraí, possuem uma 

história de sofrimento e destruição incentivados por moradores de uma Vila (Vila de 

Cachoeira) próxima aos aquilombamentos e por senhores de engenho localizados 

na região, que se mostraram incomodados com a presença de escravos organizados 

naquelas mediações e fizeram denúncia ao governador e capitão-general, Dom 

Fernando José de Portugal, em 20 de setembro de 1796 (PEDREIRA, 1962). 

As primeiras iniciativas de repressão aos quilombos na Bahia datam de 1575, 

suscitadas pelo governador geral da época, Brito de Almeida, no Recôncavo Baiano. 

No início do século XVII, muitos escravos fugiam de seus senhores e se 

estabeleciam próximos à capitania de Sergipe d‟el Rei, formando aquilombamentos 

que logo foram reprimidos. Os mocambos situados próximos à capital, Salvador, 

foram atacados por um capitão denominado Francisco Rodrigues, que promoveu 

intensos combates contra os aquilombamentos baianos. Entretanto, ainda assim, as 

organizações de coletivos negros baianos cresciam, causando preocupação às 

autoridades coloniais (GOMES, 1995).  

Ante à situação, nos anos de 1668 e 1669 foi preparada por Fernão Carrilho 

expedição objetivando combater os quilombos baianos, embate que serviria de 

experiência para posterior invasão do quilombo de Palmares e demais. No século 

XVIII, o crescimento dos quilombos era premente e o modus operandi das 

autoridades permanecia o mesmo: diante de informações e notícias de roubos e 

insultos cometidos por negros, intensificavam-se as medidas punitivas e abusivas 

das autoridades policiais. Indica-se que em 1705 foi ordenada a destruição dos 

mocambos dos distritos de Jacobina, de Carinhanha e de toda a margem do rio São 

Francisco; em 1723 preparava-se a entrada do mocambo de Quricós; em 1734 o 

governador da Bahia envia portaria ao coronel Domingos Miranda Pereira 

ordenando a prisão dos negros que roubavam e saqueavam o distrito de Nossa 

Senhora da Purificação de Santo Amaro, dentre outros. Neste sentido, o intuito das 

autoridades baianas pautava-se no controle dos quilombos (GOMES, 1995). 

Muitos reclamavam, em especial em Jaguaripe, que os escravos fugidos ou 

presos, devido ao aquilombamento, eram soltos sem nenhum julgamento ou 

entregues a seus senhores sem nenhum custo à capitania; foi enviado ofício ao 
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governador da Bahia por lideranças locais expondo a insatisfação sobre esta 

situação. Anos mais tarde apontavam o costume de escravos presos serem 

enviados para Salvador e lá soltos. Havia ainda a denúncia de que muitas 

autoridades e fazendeiros apoiavam ou não se esforçavam na resolução do 

problema dos quilombos e dos escravos fugitivos.  

Podemos identificar duas grandes áreas de comunidades quilombolas no 

Estado da Bahia: o Recôncavo baiano, processo associado à produção da cana-de-

açúcar e a grandes engenhos; e o sudoeste do Estado em direção ao norte, cujo 

processo colonizador deu-se pela descoberta do ouro e futuro cultivo de algodão, 

tendo como municípios mais representativos nesta conjuntura Caetité e Rio de 

Contas. Com a decadência destas atividades na região, as comunidades 

quilombolas permaneceram na região e as relações de poder se enfraqueceram. 

Atualmente a Bahia apresenta um universo de 378 comunidades negras 

remanescentes de quilombos, dentre elas apenas 24 possuem título de posse das 

terras. O município com o maior número de comunidades possuidoras de títulos de 

posse da terra é o município de Cachoeira, dez títulos dentre onze comunidades. O 

município de Bom Jesus da Lapa é o segundo, apresentando cinco comunidades 

detentoras de títulos de terra (AMORIM; GERMANI, 2005, p. 803). 

Uma das possibilidades de compreensão destas comunidades deve-se ao 

trabalho da Comissão Pastoral da Terra (CPT), órgão vinculado à Igreja Católica, 

que iniciou o processo de pesquisa e mapeamento dos territórios remanescentes de 

quilombos. O reconhecimento destas comunidades como comunidade negra rural 

quilombola tem-se dado da seguinte forma: 

 

Através da desapropriação da área em litígio e a transformação em 
Projeto de Assentamento de Reforma Agrária (PA) e Projeto Especial 
Quilombola (PEQ). Das 42 Comunidades identificadas nesta região 
13 têm a propriedade da terra reconhecida, dez como Projeto de 
Assentamento de Reforma Agrária (PA) e três como Projeto Especial 
Quilombola (PEQ). Estão distribuídas pelos municípios de Barra – 
Brejo do Mutuca, Brejo do Saco, Curralinho, Porto da Palha e 
Wanderley; Bom Jesus da Lapa – Alagoinhas, Araçá Cariaca (PA), 
Batalha (PA), Campo Grande I (PA), Campo Grande II (PA), 
Fortaleza, Lagoa dos Peixes, Pedras e Patos, Rio das Rãs (PEQ) e 
Santa Rita; Carinhanha – Angico, Barra da Parateca, Barrinha, 
Canabrava, Feirrinha/Marrequinho (PA), Garrido, Ramalho, Três 
Ilhas; Igaporã – Bringela, Canabrava Contandas, Guarentá, Gurunga, 
Ibiruçu, Lagoa Grande, Sambarba e Santa Maria; Malhada – 
Parateca e Pau D‟Arco (PEQ), Rumo ao Rio (PEQ) e Tomé Nunes 
(PA), Muquém do São Francisco – Jatobá; Riacho de Santana, 
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Quilombo e São José; Sítio do Mato – Barro Vermelho (PA), Mangal 
(PA) e Talismã (PA). As Comunidades que não estão identificadas 
como PA ou PEQ não possuem título de propriedade da terra que 
ocupam (AMORIM; GERMANI, 2005, p. 807).  

 

Um dos problemas enfrentados nas comunidades remanescentes 

corresponde à coerção sofrida pelos latifundiários que as pressionam para que 

vendam as terras que lhes foram doadas. 

 

2.4 A construção identitária da comunidade remanescente da Barra na 
perspectiva de seu líder comunitário “Carmo Joaquim da Silva” 

 

A comunidade quilombola da Barra teve sua gênese com a chegada dos 

negros às terras brasileiras vindos da África, especificamente no século XVII, em um 

navio negreiro que naufragou na costa baiana, em lugar hoje conhecido como 

Itacaré. Os sobreviventes deste naufrágio tomaram o curso do Rio das Contas 

adentrando o sertão até se estabelecerem na cabeceira do Rio Brumado. Porém, 

com a chegada dos bandeirantes à procura de ouro naquela região, os negros 

passaram a ser escravizados. Surgiu, assim, a Vila do Mato Grosso, habitada por 

brancos, enquanto os negros continuaram a viver nas terras que haviam ocupado 

inicialmente, sem senzalas, mas submetidos e explorados pelos mineradores e 

produtores brancos (SAKAMOTO, 2000). 

 
Figura 3 – Líder comunitário da Comunidade Quilombola da Barra Carmo Joaquim da Silva. 

 

 
              Fonte: Acervo da Pesquisa, Cássia Eugenia R. Silva Cardoso 
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A reflexão produzida pelo líder comunitário da Barra, Sr. Carmo Joaquim da 

Silva (figura 3), traz importantes elementos acerca do processo de formação 

identitária da comunidade, e reafirma a constatação de que a memória é o 

instrumento através do qual os sujeitos percorrem a temporalidade de suas vidas, 

por meio de fatos experienciados. Para Marieta Ferreira (2000, p. 11), a história 

destina-se a produzir conhecimento de cunho racional, promovendo um estudo 

crítico sistemático e lógico dos acontecimentos e experiências do passado, a 

memória se estabelece como uma “construção do passado pautada por emoções e 

vivências. É flexível e os eventos são lembrados à luz da experiência subsequente e 

das necessidades do presente”. 

A relação entre história e memória traz uma nova lógica de estudo que quebra 

a postura determinista adotada pela historiografia, cujas crenças na objetividade das 

fontes documentais, bem como a concentração dos estudos em períodos mais 

remotos do tempo, eram o foco de interesse dos historiadores. Atualmente, coloca-

se em foco a construção dos atores de sua própria identidade e estabelece a 

conexão entre passado e presente entendendo que o primeiro constrói-se pelas 

necessidades do segundo. 

Neste sentido, observa-se que a memória, em seu processo de 

rememoração, exige do indivíduo centralidade, capacidade de não confundir o 

momento atual com o que passou, de reconhecer as lembranças dentro de si 

mesmos e distingui-las das imagens do agora. A história do líder comunitário da 

Comunidade Remanescente do Quilombo da Barra, o Sr. Carmo Joaquim da Silva, 

remete a esse processo. Ele, de maneira centrada e lúcida, relata sua vida 

recordando e ressignificando sua história: 

 

_ Atualmente eu sou técnico em enfermagem, sou formado em 
magistério..., em técnico de contabilidade, mas sou técnico de 
enfermagem na atualidade. Eu preparei depois para ser técnico em 
enfermagem na área da saúde. Já trabalhei na escola no período de 
sei:::s anos d:::e escola primária, mas depois voltei para saúde /.../ 
Eu nasci na comunidade quilombola da Barra do Brumado e toda a 
vida... residi lá, saí para alguns lugares, mas não como uma saída 
fixa, era passageira vai e volta. Já, já morei em alguns lugares fora 
do quilombo, fiquei alguns dias fora, nunca fiquei um ano fora, mais 
onze meses já fiquei várias vezes fora mais retornando à 
comunidade. Nasci e me criei lá, estudei meus primeiros passos da 
escola foi lá, era muito difícil não tinha escola, não tinha professores, 
tinha escola mais não tinha professores, lá tinha uma, mas às vezes 
vinha outra era aquela confusão toda /.../ A infância não foi muito 
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boa, foi muito difícil, muita dificuldade. A gente moramos em lugares 
isolados dos poderes também, até hoje a gente tem uma visão que 
não é boa ainda sabe, mas a gente tá lutando e agora que tá 
construindo, somos nós,a gente tem que buscar. Naquela época a 
gente esperava por sucesso, não tinha, não tinha um espaço, uma 
luz, um caminho tinha que ficar aguardando que tudo tava bom, mas 
hoje não, temos como buscar e estamos nos preparando para isso 
/.../. Foi essa vida difícil, na zona rural sem comunicação de nada, 
tudo era aqui na cidade não tinha carro para ir à cidade. São 15 km 
da comunidade aqui em Rio de Contas, tinha que vim a pé, eu 
estudei andando a pé. Eu vim para esse colégio em 1979, iniciei a 5ª 
série em, nos 80 e terminei em 86. Mas eu fiz isso tudo andando a 
pé. Tinha que ir a pé e voltar a pé, se eu dormisse na comunidade 
tinha que levantar 3 horas da manhã. Saia 3 horas da manha para 
poder ter a aula /.../ no colégio CIRCEA /.../ em Rio de Contas /.../ 
fiquei lá ao todo 8 anos e meio, seis meses antes de iniciar, que eu 
vim sem completar para poder ir ao colégio, tinha que ter certificado 
do primário e eu não tinha, tive que fazer um estudo primeiro, tive 
que ficar 6 meses aqui na escola noturna para obter este certificado, 
entrei no colégio em 80. Depois que terminou em 86 eu fiquei mais 6 
meses ajudando arrumar umas coisas da casa que eu morava no 
colégio do Padre, então eu tinha obrigação de prestar um serviço /.../ 
Voltei... voltei mas não voltei, voltei já trabalhando, voltei, eu fiz o 
curso, quando eu terminei fiz o curso de atendente rural lá em 
Livramento, lá no centro de saúde, aí já voltei trabalhando, trabalhei 
num período pouco de 6 à 7 meses aí fui pra fora por questões 
políticas /.../ Trabalhar eu tinha força, eu era muito jovem ainda, 
gostava muito de trabalhar na roça, eu passei o tempo todo 
estudando, mas eu trabalhava na roça, eu estudava até meio-dia e 
trabalhava à tarde toda neste barro branco aqui, fiz uma roça, meus 
pais morreram cedo e eu fiquei tomando conta dos meus irmãos 
menores /.../ depois voltei para a escola, fiquei 6 anos estudando, 
mandei os primeiros alunos para o colégio, /.../ um deles já é médico 
e também tem mais médicos, tem gente formando em enfermagem, 
outros em administração, em vários cursos aí /.../. Depois eu me 
tornei líder comunitário, desde/: 13 anos que eu já fazia 
representação da comunidade nesta escola primária junto com a 
professora uma moradora de lá mesmo, filha de lá mesmo. Naquele 
tempo não tinha professores formados para ir para roça, só Mato 
Grosso que tinha professor formado, Mato Grosso sempre foi melhor 
do que a gente, foi mais visto no cenário de Rio de Contas, tinha um 
farol que iluminava mais do que a gente, mais a::: área da 
comunidade negra, foi muito grande e por isso não se desenvolveu 
tão cedo, e tinha potencial para se desenvolver, pois os que estavam 
na comunidade não tinha oportunidade, porque na hora que a gente 
teve a oportunidade a gente conseguiu formar médicos, professores 
e tem muita gente a caminho10. 

 

Ante a narrativa observa-se que o processo de construção identitária do líder 

comunitário do Quilombo da Barra, e, com ele, de toda a comunidade, emerge em 

                                                           
10

 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 

de fevereiro de 2013. 
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meio ao contato com o outro, dialeticamente, em um jogo entre semelhanças e 

diferenças, na relação estabelecida entre os diversos grupos sociais marcada por 

tensões e negociações, onde as realidades são construídas através das 

subjetividades das pessoas e da conjuntura social localmente estabelecida.  

Ao retratar sua trajetória, são informadas as condições de vida em âmbito 

social e econômico da comunidade e as dificuldades de recursos materiais para a 

sobrevivência dos moradores, sobressaindo-se a falta de instituições de ensino que 

garantissem a conclusão dos estudos nas instâncias de ensino fundamental e 

médio. Tendo em vista o percurso de vida do líder comunitário, esses fatores 

influenciaram a sua saída da comunidade em busca de oportunidades na cidade, em 

especial, em âmbito escolar.  

O seu aprimoramento escolar e o contato com outros grupos foram 

fundamentais na construção de sua identidade. Assim, constata-se que é no interior 

das relações que as identidades se constroem, reconstroem e se modificam. A 

história de vida de Carmo Joaquim demonstra que seu processo identitário estava 

pautado em uma postura militante exercida no retorno à comunidade, pondo-se à 

frente de iniciativas e movimentos que reivindicavam melhorias para todo o grupo.  

Segundo Hall (2006), a identidade não é homogênea e está sujeita às 

transformações sociais e aos desdobramentos de caráter político local e global. As 

constatações de Sr. Carmo Joaquim acerca de sua identidade negra e ao “ser 

quilombola” não deixam dúvidas quanto a tal afirmação: 

 

_ “Ser quilombola ééé/ aa resistência... primeiro tem que ter a 
resistência, porque que quem não resistiu não chegou a ser 
quilombola... para ser quilombola resistimos todo esse 
sofrimento... toda essa descriminação desde do/ do descoberta, 

quando os bandeirantes chegaram, quando segregaram os negros, 
foi muito sofrido para os nossos antepassados, agente não sabe 
dizer se foi Antônio, José, Maria só sabemos que isso existiu, mas 
estava ali escondido em uma região depois chega um grupo que 
obriga você trabalhar como escravo de umas pessoas diferentes de 
você e depois você não ter direito nem de repousar, de pernoitar uma 
noite naquela vila que você trabalha porque você é inferior aquele 
povo se você ficar, você suja, você mancha, foi muito sofrido para 
nosso povo. Está em Mato Grosso trabalhando o dia todo em horário 
escravista é um horário duro de sol a sol, de claridade a claridade, 
quando se enxerga trabalha e quem, e quem é errado no outro dia 
ainda tem o castigo da noite, então subia e descia todo dia 8 km de 
serra para lá e para cá e tinha que dormir na senzala para não 
acontecer de sujar a raça branca..., a segregação foi ai, para não 
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sujar a raça, para não ter uma mancha na raça, o branco era puro e 
o negro era impuro, não tinha alma, era um animal de de trabalho, 
animal de carga, trabalhava a troco de roupa e comida, então quem 
quem desse uma falha durante o dia perdia a comida, ficava o dia 
trabalhando e ainda tinha o castigo de não comer, de não comer... 
era bem difícil viu11.  

 

A fala do líder evidencia a construção de uma identidade pautada na 

representação da resistência: o conhecimento de um passado histórico que 

reconhece uma ancestralidade negra relacionada à opressão sofrida desde a origem 

da comunidade e que de forma ressignificada permaneceu no decorrer de seu 

desenvolvimento. A relação de dominação existente entre um grupo em detrimento 

do outro não se efetiva somente na exploração do trabalho escravo enquanto 

mercadoria, como também na inferiorização dos aspectos intelectuais e culturais dos 

mesmos, visto que, em função do regime escravista, os negros foram violentados 

brutalmente durante mais de três séculos configurando assim a escravidão no Brasil. 

No entanto, esta violência se ressignificou no contexto capitalista com reflexo de 

uma história de resistência e negação dirigida a uma etnia, situação esta que os 

expôs a uma posição de desvalorização privando-os, inclusive constitucionalmente, 

por um longo período, do acesso a trabalho digno, escolaridade, educação, saúde, 

entre outros benefícios, e que acaba por refletir na sua autoimagem, autoestima e, 

por consequência, nas relações sociais (ABIB, 2007, p. 2). 

Ao enfatizar a questão de sua origem familiar, descreve suas relações 

parentais e aponta a ajuda que teve para estudar, fato que o possibilitou sair da 

condição apenas de lavrador, conseguir instituir novos papéis sociais e ainda dar 

perspectivas a seus sucessores de buscar novos conhecimentos fora da 

comunidade, por meio de projetos efetivados pelo governo ou de outras instâncias 

não governamentais. Aspectos confirmados em seu depoimento: 

 

- A minha família, nós somos uma família de 10 irmãos /.../, 7 
homens e 3 mulheres e hoje nós somos 7, porque 3 morreram, uma 
morreu pequena e as outras jovens e adultos. Uma morreu com 39, a 
outra 48 e o outro com 62 anos, um dos irmãos mais velhos o 
segundo irmão... entre os irmãos todos nenhum estudou, dos dez só 
formou eu, com a ajuda de alguém que nos ajudou /.../ tem uma 
pessoa daqui que nos ajudou, teve uma ajuda muito forte para mim 
chegar ao colégio  porque se não naquela época eu não chegaria /.../ 

                                                           
11

 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 

de fevereiro de 2013. 
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Tive ajuda do padre da paróquia que deu essa mão forte desse pra 
me tirar de lá da comunidade e me trazer pro colégio e agora os 
filhos todos tão estudando. Eu tenho um sobrinho médico, tem outra 
formando em enfermagem, a outra faz engenharia da computação e 
outra fez estilista, outra formou em letras na UNEB (Universidade do 
Estado da Bahia) /.../ formou antes do projeto do Governo Federal. 
Não participou do projeto quilombola para ir assim, porque os alunos 
hoje todos vão pelo projeto quilombola12.   

 

Ao narrar a história de certificação da comunidade quilombola, o líder 

comunitário historiciza o movimento realizado para o efetivo reconhecimento da 

comunidade, sendo iniciado com a implantação da Barragem Luís Vieira na região. 

Este fato foi fundamental na história identitária da comunidade e na do Sr. Carmo, 

pois constitui-se no foco central das lutas da comunidade junto a orgãos públicos e a 

instituições não governamentais. A possibilidade concreta de a barragem ocupar as 

terras quilombolas levou à luta pela validação, em âmbito local, do conteúdo do Art. 

68 dos Atos das Disposições Transitórias da CF/88 que versa sobre a redistribuição 

das terras, por meio da positivação dos direitos consitudinários das comunidades 

negras sob seu território. A comunidade da Barra conseguiu assim garantir o direito 

às terras historicamente habitadas pelos membros da comunidade, bem como criar 

uma organização comunitária como base para o surgimento de uma associação 

local, legitimando a líderança do Sr. Carmo enquanto coordenador institucional. 

Nota-se que à frente dessas lutas, a identidade de Sr. Carmo institui-se como um 

elemento militante, político e organizador e se desenvolve estrategicamente, tendo 

como base uma estrutura social e política influenciada pelo momento histórico, que 

culminou no processo de reconhecimento do território como comunidade quilombola 

(FERREIRA, 2009). Conforme registrado em seu depoimento: 

 
_ A gente para se tornar quilombo tinha que ter uma associação. A 
comunidade foi fundada em... 87 e depois de uma questão grande 
com o governo federal numa barragem chamada de companhia do 
DNOCS13, aí alguém do governo nos orientou se nós tivéssemos 
uma associação, já tinha formado, tinha que ter uma associação para 
lutar pela causa /.../ No ano de 99, foi que a gente entrou mesmo 
firme, demos entrada no Ministério Público, o ministério pediu o 
reconhecimento das terras... porque se não a gente perdia, a gente 
era ameaçado a ser expulso da terra, /: lá na Barra e no Bananal, e 
depois que a barragem quebrou teve que sair as carreiras, teve 
casas que ficaram submersas..., ilhadas..., saímos a barragem de 

                                                           
12

 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 
de fevereiro de 2013. 

13
 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 
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Bananal, alguns saíram, quem teve condições saíram, os demais não 
saíram porque não teve condições, porque em 1984 não tinha nada 
resolvido. Em 1984 as águas invadiram, quando a água ia chegando 
perto assim o povo via seu quintal sendo derretido pela água, sua 
roça e ninguém fazia nada, teve gente que só faltou se suicidar 
dentro da própria água, precisou a gente tirar da beira do rio, teve um 
senhor, que passou o dia todo na beira da água a cada dia, hora um 
palmo de água subiu, os peixes comendo as roças, precisou eu ir lá 
puxar ele se não ele ia morrer dentro d‟água, ele ficou tão 
impressionado, ele ficou o dia todo de cabeça baixa na beira da 
barragem, então foi um sofrimento muito grande, aí o ITERBA era 
nessa época na Bahia, o Instituto de Terra da Bahia a nossa 
demarcação, mas no final da nossa demarcação, no final de 1999 já 
tinha transformado no CDA, o interna pás sou a ser CDA14, aí foi o 
CDA que emitiu o documentação /.../, aí marcamos uma data para 
titulação, 18 de dezembro, mas não deu certo, tava chovendo muito 
na época, aí mudou para 22 de dezembro, aconteceu a titulação das 
terras lá na comunidade15. 

     

Ao rememorar os fatos, o narrador evoca seu passado, salvando-o da perda 

total do esquecimento; neste contínuo, a narrativa torna-se um instrumento 

importante para a preservação e transmissão da história identitária reveladora de um 

evento comum até os mais significativos da humanidade, bem como suporte para a 

construção de identidades, sejam elas coletivas e individuais e do reconhecimento 

do homem com ser no mundo (DELGADO, 2006).  

A narrativa de Sr. Carmo Joaquim deixa entrever que o líder, enquanto 

narrador, deixa fluir um enredo em que estão dispostas lembranças, observações, 

silêncios, análises, emoções, reflexões e testemunhos reveladores de uma visão 

singular dos fatos que são integrados a quadros sociais, levando-o a sentir por meio 

da rememoração de emoções agradáveis e desagradáveis, outrora vivenciadas em 

uma situação que não mais retornará. 

São também descritos relatos acerca do dia-a-dia da comunidade, os 

aspectos culturais desenvolvidos e as transformações ocorridas desde seu 

surgimento, passando pela certificação até os dias atuais. São ainda apontadas 

mudanças significativas na comunidade que possibilitam a melhoria de vida e saúde 

dos membros, bem como modificações em algumas tradições, manifestações 

culturais tendo sido algumas extintas e outras se mantêm, em âmbito local, 

aprendidas através da observação e pela passagem de informação de geração para 

                                                           
14

 Coordenação de Desenvolvimento Agrário. 
15

 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 
de fevereiro de 2013. 
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geração. Contudo, as tradições voltadas para as manifestações culturais, entre 

outras, foram ressignificadas diante do contato com outros grupos e dos avanços 

tecnológicos na localidade, favorecendo assim fatores positivos como a inserção de 

políticas públicas locais e, por vezes, indicadores negativos como a aquisição de 

patologias advindas dos alimentos industrializados. O cotidiano da comunidade é 

descrito por Sr. Carmo da seguinte forma:  

 
_ O dia-a-dia é de manhã cedo os pais levantam cedo pra preparar 
os alunos para mandar pra escola, tem o carro que pega os alunos 
06:00 horas e deixa 13:00 horas da tarde, e depois vai pro seu 
trabalho, sua roça, quando tá chovendo que pode plantar, porque o 
sol há muito forte e a seca tá muito forte aqui no nordeste. Os 
aposentados que não aguenta mais trabalhar fica em casa tomando 
conta da sua casa16. 

 

A reflexão produzida pelo líder comunitário da Comunidade Remanescente do 

Quilombo da Barra traz importantes elementos acerca de seu processo de formação 

identitária sendo a memória o instrumento pelo qual os sujeitos percorrem a 

temporalidade de suas vidas, por meio de fatos experienciados. Para Marieta 

Ferreira, a história destina-se produzir conhecimento de cunho racional, promovendo 

um estudo crítico sistemático e lógico dos acontecimentos e experiências do 

passado, a memória se estabelece como uma “construção do passado pautada por 

emoções e vivências” (FERREIRA, 2000, p. 111). 

Neste percurso é identificada no referido líder uma identidade deslocada 

construída em meio às adversidades e oportunidades que o permitiu ter titulações 

profissionais correspondentes a professor, técnico contábil e enfermagem, além de 

ser filho, cuidador, militante político e trazer em si condições mátrias de classe 

social, gênero entre outros. Moita Lopes argumenta que “a natureza fragmentada 

das identidades sociais se refere ao fato de as pessoas não terem uma identidade 

social homogênea como se pudessem ser explicadas somente por uma raça, por 

exemplo” (MOITA LOPES, 2002) 

Em síntese, pode-se observar que os termos quilombo e remanescente de 

quilombo estão atrelados às discussões voltadas para a identidade negra e seu 

processo formativo. No que concerne aos aspectos constitutivos da identidade do 

líder quilombola referenciado, percebe-se que o mesmo passou por transformações 

                                                           
16

 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 
de fevereiro de 2013. 
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ao longo de sua vida influenciada por fatos sociais e históricos específicos de seu 

contexto.  

No decorrer de sua existência Sr. Carmo transita por diversos agrupamentos: 

a casa, a escola, o trabalho, amigos, entre outros, de maneira que cada grupo e/ou 

indivíduo representa experiências de troca, de aprendizagem que contribui em seu 

processo de transformação e crescimento. Sua identidade passa a constituir-se de 

forma fragmentada e imersa de vários papéis sociais e de natureza contraditória, 

tendo em vista que as identidades sociais coexistem numa mesma pessoa e vêm à 

tona mediante as práticas discursivas específicas em que estão atuando (MOITA 

LOPES, 2002). Logo, o líder posiciona-se de forma enfática indicando as melhorais 

que a comunidade alcançou com a certificação, mas também retoma falas em que 

dá indicativos de que a comunidade ainda precisa melhorar.  

Destaca-se, também, a construção de uma identidade étnica afirmada nas 

práticas discursivas que tem como referência a relação com a terra, a ancestralidade 

no sentido de reconhecer um passado de luta e resistência que o legitima como 

quilombola, com tradições e práticas culturais passadas por gerações, mas 

ressignificadas mediante contato com novos grupos, bem como o fenômeno da 

globalização e das novas tecnologias. No entanto, entende-se que por ser formada 

historicamente, a identidade incorpora o passado e o futuro no processo de 

negociação com o presente, selecionando o que contribui e o que passa a ser 

marginal na sua constituição.  

A certificação, enquanto fato histórico na comunidade, demarcou a posse das 

terras quilombolas e o reconhecimento dos mesmos enquanto cidadãos de direitos e 

deveres. Evidencia-se no Sr. Carmo o orgulho de ser quilombola e líder comunitário, 

sendo estas algumas de suas identidades pelas quais ele se reconhece e é 

reconhecido pelos demais. 

Sendo assim, por meio da narrativa de vida do entrevistado pôde ser 

vislumbrado tanto o seu processo de construção identitária quanto os aspectos do 

conhecimento histórico da comunidade, sendo este um dos elementos formadores 

de sua identidade individual. Ressalta-se a importância da memória nesse processo 

formativo, a ênfase em sua subjetividade, com falas socialmente posicionadas e 

inseridas em um campo abrangente de relações, afastado de essencialismos. 

Portanto, uma identidade construída dialeticamente, ao se distinguir do outro que lhe 

é diferente em um processo de constante transformação e ressignificação. 
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3 QUILOMBOS REMANESCENTES EM RIO DE CONTAS: O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA BARRA 

 

 

Este capítulo destacará a Comunidade Quilombola da Barra, buscando 

compreender o seu processo de construção identitária, através de relatos orais 

extraídos dos quilombolas. Nesses relatos, procura-se reconstruir a história da 

comunidade, aspectos de seu dia-a-dia, as interações sociais estabelecidas entre 

seus moradores, bem como suas práticas cotidianas, a relação com a terra, suas 

manifestações culturais, etc. 

Na bibliografia utilizada para a análise dos dados são utilizados autores como 

Alberti (2000; 2005), Joutard (2000), Santos (2007) que referenciam a técnica da 

história oral. Este método abarca procedimentos específicos que são necessários 

para a sua execução, destarte foi utilizada a metodologia da entrevista temática que 

se apoia nos depoimentos da história de vida do entrevistado e nas declarações dos 

sujeitos da pesquisa acerca dos assuntos ou temas sugeridos pelo entrevistador. 

As várias versões emitidas pelos entrevistados acerca dos temas e questões 

da pesquisa devem ser analisadas, dirigindo o seu foco de interesse para as 

variantes fornecidas pelos participantes e não apenas o que os documentos trazem 

em seus escritos, sendo também parte importante para o desenvolvimento do 

trabalho. 

A escolha dos sujeitos é fator relevante para a realização da pesquisa, pois os 

mesmos devem apresentar condições físicas e mentais para compreender a 

atividade solicitada e apresentar sua experiência sobre o tema apontado. Dessa 

forma, a escolha do entrevistado não deve ser orientada por critérios quantitativos e 

sim qualitativos que sejam adequados às necessidades do trabalho, à relação 

estabelecida entre o sujeito e o tema estudado, sua função, papel estratégico e 

posição no grupo (ALBERTI, 2005). 

Os sujeitos desta pesquisa tiveram suas entrevistas gravadas, após 

autorização registrada em termo de consentimento formal. Foram realizadas 10 

(dez) entrevistas: quatro (04) adultos (duas mulheres e dois homens) com faixa 

etária entre trinta e três anos (33) a cinquenta e seis anos (56); três (03) idosos 

(homens) com faixa etária entre sessenta e dois anos (62) a oitenta e nove anos 

(89); e três (03) adolescentes (02 meninas e 01 menino) com faixa etária entre 



82 

 

dezesseis (16) a dezoito (18) anos. Foram totalizados 209 minutos e 08 segundos de 

gravações sonoras com os moradores da Comunidade Quilombola da Barra. Abaixo, 

encontra-se a tabela com o perfil identitário dos sujeitos entrevistados:  

 

Tabela 4 – Perfil Identitário dos Sujeitos Entrevistados 

 
Nome do Entrevistado Sexo Idade Profissão/ 

Ocupação 
Escolaridade Estado 

Civil 

Carmo Joaquim da Silva  
 

M 56 a Técnico de 
enfermagem 
  
 

Formado em 
magistério. 
 
Técnico em 
contabilidade 
 
Técnico de 
enfermagem 

Solteiro 

Nilza de Jesus Silva F 47 a Dona de casa 
Lavradora 
Artesã 

Estudou até a 4ª 
série do ensino 
fundamental 

Casada 

José dos Santos M 39 a Lavrador Estudou até a 4ª 
série do ensino 
fundamental 

Casado 

Sandra Aparecida 
Augusto Santos 

F 33 a Dona de casa 
Professor do 
ensino 
fundamental – 
1 a 4ª série 

Ensino médio 
normal superior 

Casada 

Arquilino José 
Augusto 

M 62 a Lavrador Estudou pouco e 
não informou o 
período 

Casado 

Pedro Lopes do 
Nascimento 

M 89 a Lavrador Estudou 90 dias Viúvo - há 
quase 10 
anos 

Valdemar Joaquim da 
Silva 

M 69 a Lavrador Não informou a 
tempo de estudo; 
sabe assinar o 
nome e lê pouco. 

Solteiro 

Nidia de Jesus Silva 
Responsável pela 
adolescente Nilza de 
Jesus Silva 

F 18 a Estudante 2º ano do ensino 
médio 

Solteira 

Adriana Aparecida dos 
Santos - Responsável 
pela adolescente – Celma 
Aparecida Augusta dos 
Santos 

F 17 a Estudante 3º ano do ensino 
médio 

Solteira 

Gabriel Silva da Cruz - 
Responsável pela 
adolescente Laurinda de 
Jesus Silva 

M 16 a Estudante 3º ano do ensino 
médio 

Solteiro 

 

Fonte: Entrevistas feitas pela autora. 
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Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de acordo com a disponibilidade de 

tempo, aceitação individual, sua condição físico-mental e raciocínio lógico, bem 

como prezando pela diversidade de faixa etária dos participantes. Foram realizadas 

visitas de caráter exploratório, e para a coleta de dados, à Comunidade 

Remanescente da Barra. O líder comunitário, o Sr. Carmo, realizou a acolhida em 

âmbito local, autorizou a pesquisa e apresentou os colaboradores, sendo ele próprio 

um integrante. 

As entrevistas foram constituídas por um roteiro semiestruturado que 

apontava para questões de caráter identificatório do entrevistado e aspectos da 

comunidade: sua origem, história de fundação e certificação, crenças, tradições, 

atividades cotidianas, lazer, trabalho, entendimento sobre o que é ser quilombola e 

sobre a Comunidade Remanescente da Barra.  

Para a realização das entrevistas foi utilizado um gravador digital que permite 

o arquivamento dos dados. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e 

analisadas com base nos referenciais teóricos da história oral, de acordo com os 

autores citados acima, e bibliografia voltada para a análise das comunidades 

remanescentes quilombolas, sua história, memória e processo identitário, tais como: 

Almeida (2006), Capinan (2006); Messeder, Martins (1991); Schmitt, Turatti; 

Carvalho (2002) e outros, que auxiliaram nas discussões e reflexões acerca das 

características da Comunidade Quilombola da Barra; Bandeira (1991); Leite (1991) e 

demais apontam, mais especificamente, para as questões das terras e territórios 

negros, além de Bakhtin (2006), Gomes (2003), Hall (2003, 2011), Magalhães, 

Coracini, Grigoletto (2006) e outros referentes às demandas de identidade e 

aspectos da linguagem, crenças e tradições que compõem este processo construtivo 

identitário. 

                        

3.1 Histórico da Comunidade 

 

A história da comunidade remanescente do Quilombo da Barra é marcada 

pela exploração da mão-de-obra negra, como ocorrido em todo o país no período 

escravocrata. Está localizada no sudoeste Baiano a zona rural de Rio de Contas, 

município situado ao sul da Chapada Diamantina.  

O povoado da Barra, juntamente com o Bananal e Riacho das Pedras (esta 

última não mais existe) eram também identificados como “Arraiais dos Negros”. As 
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duas primeiras comunidades (Barra e Bananal) obtiveram o título de domínio do 

território em vinte e dois de dezembro de 1999, conforme exposto no capítulo 

anterior, pela Fundação Cultural Palmares e pelo Instituto de Terras da Bahia, visto 

que a dimensão da área titulada corresponde a 1.333,2768 hectares, sendo 

constituídas por 148 famílias. Identifica-se ainda que a comunidade quilombola 

encontra-se situada a 15 Km a leste da cidade de Rio de Contas.  

A região é caracterizada por vegetações variadas, dentre as quais se 

destacam a caatinga, presente nas áreas baixas dos vales; a floresta de galeria 

encontrada no percurso das águas; e os campos gerais, predominantes nas 

chapadas gerais, longe dos rios. As temperaturas anuais variam entre 10C e 32C, 

com períodos chuvosos, de dezembro a janeiro, e estiagem entre os meses de julho 

a novembro e ainda o período de transição, de março a junho. O índice pluviométrico 

na região é de 890 mm, com distribuição desigual durante todo o ano (MASSEDER, 

MARTINS, 1991, p. 38).  

A população dos arraiais, em especial a do quilombo da Barra, encontra-se 

bem adaptada às condições ambientais locais. Contudo, as peculiaridades e o 

processo de ocupação e estabelecimento da população negra neste território ainda 

são imprecisos, remetendo a constrangimentos históricos que deram início desde a 

chegada dos colonizadores europeus à região. Relatos dos moradores apontam que 

a Comunidade da Barra surgiu no século XVII por negros vindos da África para o 

Brasil. Estes formaram as comunidades locais bem antes da chegada dos europeus 

que vieram explorar a região, especificamente em seus recursos minerais.  

Advindos do continente africano em navios, os negros mucambados na região 

de Rio de Contas, tiveram sua embarcação naufragada no sul da Bahia assim que 

chegaram ao território português nas Américas facilitando, dessa forma, a fuga dos 

cativos que, agora libertos, seguiram o curso do Rio das Contas e chegaram à 

região, formando, assim, as comunidades quilombolas entre as montanhas da 

Chapada: 

  

Os nossos antepassados vieram no navio negreiro, que né subiram o 
Rio das Contas ..., assim o várias pessoas contam, que veio um 
navio que enganchou em Itacaré e eles seguiram a margem do rio e 
assim uns ficaram em Bananal, outros em Riacho das Pedras e 
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outras aqui, e conta isso e assim eles começaram o povoado”, 
informou um dos moradores17 
 

Ao subirem o Rio das Contas, a expedição chefiada por Francisco Ramos, 

sargento da caravana expedicionária, teria encontrado, à margem do rio Brumado, 

um agrupamento de viajantes denominado Pouso dos Creoulos, núcleo formador da 

atual cidade de Rio de Contas. A posição privilegiada do Pouso dos Creoulos 

tornou-se indicador inicial de desenvolvimento local, sendo este, ponto obrigatório 

dos viajantes que se dirigiam à costa.  

Com a descoberta do ouro no século XVIII, a região passa a ser mais 

explorada, ganha maior notoriedade e a população negra, situada nas imediações, 

passa a ter uma estreita relação histórica com as transformações ocasionadas pelo 

minério.  

A exploração do ouro na região estende-se até o início do século XIX. Neste 

período, a coroa institui expressiva política de fiscalização daquele território 

objetivando impedir a sonegação de impostos entre os habitantes.  Assim, em 1710, 

Sebastião Raposo (bandeirante que veio explorar ouro na região) cria o povoado de 

Mato Grosso, elevando-o à condição de freguesia em 1718 (Primeira Freguesia do 

Sertão de Cima) (MASSEDER, MARTINS, 1991).  

Neste mesmo período, os bandeirantes criaram outros povoados, 

especificamente em 1724, quando o bandeirante Pedro Barbosa Leal dá origem à 

Vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio de Contas ou Vila Velha, 

hoje conhecida como Livramento do Brumado; surge ainda, neste mesmo ano, a 

cidade de Jacobina e a estrada real que corta a Chapada Diamantina. 

Nos anos de 1745, o governo civil que, inicialmente, havia sido instalado na 

freguesia do Mato Grosso e, posteriormente, em Vila Velha é transferido para a atual 

cidade de Rio de Contas, passando a ser identificada como Vila Nova de Nossa 

Senhora do Livramento das Minas do Rio de Contas. Tal transferência foi 

impulsionada, dentre outros motivos, pelos perigos e pela insalubridade da região, 

especificamente onde se localizava a Vila Velha. De acordo com Santana (2005), 

Rio de Contas foi implantada por decisão da Coroa Portuguesa, no ano 

anteriormente citado, já com o status de Vila, objetivando monitorar o garimpo e a 
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 Entrevista feita com Sandra Aparecida Augusto Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas – 
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fundição de ouro na região de Jacobina, hoje identificada como Chapada 

Diamantina. 

Com o tempo, a Vila Nova do Rio de Contas ganhou muito prestígio, 

assumindo a posição de capital regional. Mesmo após o declínio do ouro, ela 

continuou a exercer significante função burocrática e econômica na região, sendo 

elevada à categoria de cidade em 1885. Todavia, a descoberta de diamantes em 

outras regiões da chapada enfraquece a já frágil economia riocontense, que viu 

parte de sua população partir para as localidades de Mucugê e Lençóis atraídos 

pelos diamantes. 

Neste sentido, as aglomerações urbanas relacionadas à colonização da 

região podem ser assim caracterizadas: o Povoado dos Crioulos (posteriormente 

reconhecido como cidade de Rio de Contas), Mato Grosso (primeira freguesia) e os 

Arraiais dos Negros (formado por Barra, Bananal e Riacho das Pedras). De acordo 

com Santana (2005), os povoamentos acima citados foram considerados um dos 

primeiros polos onde o governo civil se instalou na região, o primeiro identificado 

como mestiço, o segundo, polo branco e o último, polo negro.  

Os arraiais dos negros, no que tange a seu mapeamento histórico, são pouco 

conhecidos. As informações sobre sua população remetem às condições imprecisas 

acerca do seu estabelecimento na região. Os conhecimentos adquiridos sobre as 

comunidades são oriundos da tradição oral e transmitidos pelas gerações no 

decorrer dos anos.  

Em meio aos dados coletados nesta pesquisa, percebeu-se, inicialmente, que 

a história do surgimento da comunidade está centralizada no líder comunitário. É ele 

quem narra, em detalhes, a fundação do quilombo, retratando a história oficial 

registrada no documento intitulado “Pesquisa sobre a Memória Cultural dos Arraiais 

Barra, Bananal e Brumadinho” (1980). Alguns dos entrevistados situaram o 

surgimento da comunidade quilombola a partir das narrativas orais, identificando, 

sucintamente, o passado de resistência e escravidão: 

 

Eu não sei contar direito não. Eu só sei contar que os bandeirantes 
acharam os negros aqui, colocaram  eles pra trabalhar e... ficavam 
em lugar separado, eles em Mato Grosso, a gente que sair todo dia e 
para ir trabalhar e volta de tarde, todo dia cedo tinha que ir... lá eles 
dava comida, dava alguma roupa /.../. Surgiu desse momento, 
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porque dizem que aqui é mais velho do que Rio de Contas, que Mato 
Grosso, foi os negros aqui que construiu e Rio de Contas também18. 

 

Os moradores apontam que, com a chegada dos portugueses na região, para 

a exploração do ouro local, os negros foram coagidos a trabalhar no garimpo, na 

construção arquitetônica de Mato Grosso e, posteriormente, da cidade de Rio de 

Contas, constituindo, assim, uma tentativa de reescravização dos negros livres, ali 

estabelecidos.  

A exploração da mão-de-obra escrava e o tratamento direcionado à 

população negra, pelos brancos europeus, provocaram segregação cultural e racial 

entre as comunidades e marcaram a biografia local, influenciando as relações 

sociais estabelecidas entre os moradores. Segundo Almeida (2006, p. 31), existiram 

no período escravocrata posturas municipais que restringiam a autonomia dos 

negros em âmbito local, sejam as emissões de “multas de 20$000 réis aos 

proprietários ou pessoas que acolhessem em suas propriedades ou residências 

indivíduos criminosos e não destruíssem os quilombos de negros fugidos”; 

proibições acerca das danças e músicas, “batuque, ou qualquer outra vozeria depois 

do toque de recolher”, objetivando coibir as reuniões de escravos; além disso, era 

tolhida a compra, venda e comércio de objetos mais valiosos para os escravos, 

sendo estas algumas estratégias disciplinares para conter a movimentação dos 

negros pelo município. 

No entanto, as posturas municipais que diziam respeito aos negros não se 

efetivaram em sua plenitude, tendo em vista a estrutura fundiária de pequenos e 

médios proprietários que mantinham uma pequena quantidade de escravos 

internamente, além da ausência de feitores que impediam o constante controle 

social desta população. 

É importante salientar que, mesmo após a abolição, e por um vasto período 

da história, identificava-se o distanciamento não só geográfico, mas econômico, 

social e afetivo, entre as comunidades negras (Barra e Bananal) e a comunidade 

branca (Mato Grosso) da região, com relações mediadas pelo preconceito e pela 

discriminação. 

Em comparação com outros estudos realizados nas comunidades 

quilombolas acima referenciados e mediante informações coletadas com os 
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participantes desta pesquisa, infere-se que, atualmente, encontram-se efetivados 

laços de amizade entre os povoados que passaram a se aceitar e a respeitarem-se 

mutuamente. Este fato deveu-se à criação de comunidades eclesiásticas de base, 

nos povoamentos negros e brancos da região de Rio de Contas (CAPINAN; 

CARDEL, 2010).   

O responsável por dar início a este processo de mudança foi o Pe. Carlos, 

primeiro pároco da cidade, que conseguiu afinar as comunidades na crença à 

religiosidade cristã católica, ponto comum que favoreceu a comunhão entre elas. As 

ações e questionamentos no combate e enfretamento ao preconceito racial na 

região fez parte do seu ministério, perpetrou reflexões sobre as proibições pautadas 

em critérios raciais em meio à sociedade riocontense, dentre elas, a censura à 

presença dos negros em clubes e associações da cidade. Ainda por intermédio do 

pároco, a partir do ano de 1997, o grupo negro passou a se relacionar com outras 

instituições e com pessoas que não faziam parte do poder local.  

Concomitantemente, surgiram na comunidade outros programas vinculados 

ao governo federal, Pró-Memória e Memorial Zumbi; por outro lado, o Movimento 

Negro de Salvador estendeu a sua ação aos movimentos e levantes locais e 

políticos pela certificação das terras quilombolas. As instâncias federais e o 

movimento social responsabilizaram-se pelos trâmites burocráticos para o 

reconhecimento local, de acordo com o garantido no Art. 68 ADCT/CF88. 

 

- A gente para se tornar quilombo tinha que ter uma associação para 
lutar pela causa /.../. A associação da comunidade foi fundada em 
1987 depois de uma questão grande, quando o governo federal fez 
uma barragem /.../ aí alguém do governo nos orientou se nós 
tivéssemos uma associação, já tinha formado, tinha que ter uma 
associação para lutar pela causa.  Tinha uma pessoa que nos 
acompanhava, mas não era pela associação. Tinha o próprio PRÓ-
MEMÓRIA que era um órgão do governo Federal que se incorporou, 
não existe na sua memória ele foi incorporado no IFAN. PRÓ-
MEMÓRIA e Memorial Zumbi era dois órgãos19. 

 

Pode-se afirmar que a história de surgimento da comunidade também é 

identificada por muitos moradores a partir do seu reconhecimento, através de 

Decreto Legal: 
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 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 
de fevereiro de 2013. 
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- Não me lembro bem /../ Eu sei que... aqui/ aqui é um quilombo e a 
gente tem um documento só do quilombo /.../. Esse documento é 
muito bom, serve para aposentadoria, pra mulheres que vão para 
maternidade lá em Livramento né, serve pra tudo.20 

 

Nesta fala, o Sr. Arquilino José Augusto refere-se ao documento de titulação 

das terras quilombolas, cujo título é identificado com nº 406,971, legitimado pelo 

Artigo Constitucional 68 dos Atos das Disposições Transitórias que dispõe sobre o 

direito dos quilombolas à terra, atrelado aos artigos 215 e 216 da mesma CF/88 que 

assegura a preservação e o pleno direito ao exercício cultural. De acordo com o 

referido documento: 

 

O imóvel destina-se às atividades extrativistas, agropecuárias, 
agroindustriais, culturais e de preservação do meio ambiente de 
modo a garantirem a auto-sustentabilidade da comunidade 
remanescente beneficiária, objetivando a sua preservação em seus 

aspectos social, cultural e histórico. (TÍTULO nº 406,971, 1999). 
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 Entrevista feita com Arquilino José Augusto, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 2013. 
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Figura 4 – Título das Terras Quilombolas 

 

 
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis, Rio de Contas – Bahia. Prenotado no Protocolo 1B, sob o 
nº 5833. Registrado no Livro nº 2; fls. 4.155, sob o nº.  R – 1. X.X.X.X referente à Matrícula nº 3.157 
.X. X. X. X. X. X.  
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Figura 4.1 – Título das Terras Quilombolas (verso) 

 

 
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis, Rio de Contas – Bahia. Prenotado no Protocolo 1B, sob o nº 

5833. Registrado no Livro nº 2; fls. 4.155, sob o nº.  R – 1. X.X.X.X referente à Matrícula nº 3.157 .X. 

X. X. X. X. X.  
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Este fato reforça a marginalização de um grupo populacional que passa a ter 

visibilidade e direitos a partir de um ato institucionalizado. A militância por parte da 

comunidade, na busca por seus direitos, permitiu-lhe articular e conseguir meios e 

alternativas capazes de assegurar o reconhecimento de suas terras.  

A instalação da Barragem Luís Vieira contribuiu significativamente para esta 

busca, assim verbalizam os moradores locais: 

 

Em oitenta e quatro as águas invadiram, quando a água ia chegando 
perto assim / ... que o povo via seu quintal sendo derretido pela água, 
sua roça e ninguém/ninguém fazia nada, então teve gente que só 
faltou se suicidar dentro da própria água, precisou a gente tirar da 
beira do rio, teve um senhor que passou o dia todo na beira da água, 
quando via/ a cada hora um palmo da água subia, os peixes 
comendo as roças, precisou eu ir lá puxar ele, se não ele ia morrer 
dentro d‟água, ele ficou tão impressionado, ele ficou o dia todo de 
cabeça baixa na beira/ beira da barragem, então foi um sofrimento 
muito grande21. 
Foi foi através de muita luta né... Carmo com certeza deve ter 
contado para você a luta que foi esta certificação e pra gente uma 
vitória... A construção da barragem foi um prejuízo bastante para a 
comunidade, não teve lucro nenhum para gente.., o povo do Riacho 
das Pedras teve que migrar pra outro lugar e essa certificação da 
comunidade foi muito boa, porque a gente conseguiu assim várias 
coisas pra a comunidade, apesar de que a gente consegue depois 
desaparece, vem muita verba do governo federal... mais não da certo 
pra gente.. mas importante.22 

 

O impacto causado pela implantação da Barragem Luís Vieira para as 

comunidades negras, em Rio de Contas, significou evento importante em âmbito 

local. A construção deste açude foi iniciada em vinte e seis (26) de julho de mil 

novecentos e setenta e sete (1977) e concluída em mil novecentos e oitenta e três 

(1983) pela Empresa Industrial e Técnica S.A., contratada pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, departamento que iniciou os estudos 

sobre a barragem.  

Esse projeto teria sido construído com o objetivo de cobrir o abastecimento de 

água na região, principalmente no período de estiagem, e para o desenvolvimento 

da piscicultura. Entretanto, as terras inundadas pelo DNOCS corresponderam a 50% 

do território pertencente às comunidades hoje reconhecidas como remanescentes 
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 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 2013.  
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 Entrevista feita com Sandra Aparecida Augusto Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, 
Bahia, 2013. 
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quilombolas, especificamente as terras férteis situadas no extinto arraial do Riacho 

das Pedras.  

A avaliação dos moradores sobre a barragem remete às consequências e aos 

prejuízos trazidos pela inundação de seus terrenos ocorrida há mais de vinte e cinco 

anos. Ao rememorarem os fatos, tempos após a sua concretização, os depoentes 

deixam transparecer, em suas falas e expressões corporais, sentimentos carregados 

de tristeza e de dor: “teve gente que só faltou se suicidar dentro da própria água...”, 

disse o Sr. Carmo Joaquim (2013). São lembranças protagonizadas por idosos e 

adultos que experimentaram a dor de perder suas terras e as consequências do 

adoecimento físico e emocional de seus companheiros.  

O sofrimento ante a perda dos bens materiais se estendeu ao distanciamento 

territorial das famílias que se mudaram da região: “o pessoal, uns foram para Rio de 

Contas, outros pra, pra Livramento /.../ outros foram para a Fazendola, aqui em 

cima, quem saiu mais foi o pessoal do Riacho das Pedras”, informou o Sr. Arquilino 

José23. No entanto, as relações parentais, afetivas construídas em território 

quilombola não se estreitaram mediante a perda das terras, isso porque os 

sentimentos de comunhão e solidariedade entre as comunidades mantiveram-se 

fortalecidos, uma vez que com o desaparecimento do Arraial de Riacho das Pedras, 

os moradores em sua maioria se estabeleceram fora das mediações das terras hoje 

certificadas.  

Ainda neste período, o DNOCS solicitou os documentos pertencentes aos 

moradores das comunidades negras, tirando destes o direito de reivindicarem a 

posse das terras por usucapião. Estudos ressaltam que a empresa contratada pelo 

DNOCS no fito de produzir uma avaliação sobre os impactos da barragem para a 

região apontou em seu relatório que os residentes da comunidade mantinham 

documentos de troca e venda não registrados em cartório e comprovante de 

pagamentos destinados ao INCRA que referenciava o uso das terras, mas não a 

posse das mesmas (MASSEDER, MARTINS, 1991).   

Muitos moradores receberam uma pequena indenização pela perda do 

território, valor irrisório pago pelo DNOCS perante a lesão material e dano afetivo 

sofrido pela população negra, fato que gerou a insatisfação dos moradores; 

                                                           
23

  Entrevista feita com Sr. Arquilino José, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 2013 



94 

 

“indenizaram o pessoal aí, pagaram uma mixaria nos terrenos”, verbalizou um dos 

colaboradores da pesquisa.  

Observou-se dessa forma que a instalação do açude representou notório 

prejuízo para a coletividade negra de Rio de Contas, pois o terreno inundado era 

considerado muito fértil e ainda mediante avaliação local, a implantação da 

barragem trouxe benefícios apenas para os produtores das cidades circunvizinhas, 

sendo eles pequenos, médios e até grandes agricultores. 

 

A construção da barragem foi um prejuízo bastante para a 
comunidade, não teve lucro nenhum, o povo do Riacho das Pedras 
teve que migrar pra outro lugar...24. 
A barragem não servia pra comunidade aqui, só serviu para 
Livramento /.../ porque a gente não usa a água da barragem, a água 
só quem usa é o pessoal de Livramento25. 

 

Assim, a construção da supracitada barragem foi um evento desencadeador 

de emoções negativas, com frustrações e tristezas evidenciadas em âmbito 

individual e coletivo, bem como um mobilizador da comunidade em prol da sua 

organização política e conquista de seus direitos que, como consequência, impediu 

a inundação das outras duas comunidades, de acordo com o previsto e apresentado 

no projeto inicial da barragem.  

 

3.2 Costumes e Tradições Locais 

 

Pode-se observar que muitos costumes e tradições existentes hoje no 

Remanescente do Quilombo da Barra são provenientes de experiências vividas 

pelos seus antepassados. Algumas práticas culturais, até então, resistiram, se 

mantêm e ressignificaram o modo de vida da comunidade, caracterizando assim “a 

existência de uma identidade social e étnica” (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 

2002, p. 5): 

O Bendegó, uma tradição local de maior destaque, revela-se como uma 

espécie de “samba de umbigada, jongo, proveniente da Costa da Mina” (SANTANA, 

2005, p. 97), manifestação própria de um grupo étnico que conseguiu resistir ao 

longo dos anos, sendo absorvida por outros movimentos, se fazendo representada 
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 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 2013. 
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 Entrevista feita com Sr. Arquilino José, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 2013. 
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como distintiva de sua identidade e modificando-se mediante contato com outras 

práticas e ações sociais. 

 

O reisado ocorre em janeiro /.../ o bendegó é em qualquer canto... é 
uma cantiga... é uma música... assim um vai batendo na mão do 
outro e vai passando pro outro e vai batendo /.../ eu sei o reisado, a 
cantiga bendegó, eu aprendi com os povo mais velhos, com meus 
tios, pai... meu pai mesmo era cantador de reis.26 

 

Além dos reisados que aconteciam à meia noite, havia posteriormente o 

samba, neste uma das músicas mais cantadas nomeava-se “Camarão”, da qual são 

apresentados alguns trechos abaixo: 

 

Dos pés faziam função,  
Dos pés faziam função.... 
Faziam viola, também violão, 
Fazia a menina do meu coração. 
 
 
Oh lê, lê camarão, 
Oh lê, lê camarão, 
Oh lê, lê camarão... 
Ê, ê no abrir a porta, 
Ê, ê no abrir a porta... 
Abra a porta e a janela, 
Abra a porta e a janela... 
Eu quero vê essa flor de canela, 
Eu quero vê essa flor de canela... 
Oh lê, lê camarão, 
No abrir o portão27 ((música cantada pelo Sr. Carmo)). 
 

 
O casamento foi outro festejo apontado como tradicional na comunidade 

devido às características peculiares em sua realização. De acordo com alguns 

entrevistados, em todo ato matrimonial as pessoas se dirigiam para Rio de Contas, 

onde o padre se instalava e realizava seus cerimoniais. Os noivos eram 

acompanhados por um grupo de cavaleiros que tocavam músicas a gaita, com o 

auxílio do zabumba. Atualmente esta prática não é mais realizada, pois os mais 

velhos e os jovens locais não as promovem; os casamentos são realizados na 

comunidade, sendo este o desejo dos noivos, sem o cortejo dos cavaleiros.  
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 Entrevista feita com Nilza de Jesus Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 de 
fevereiro de 2013. 

27
 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 02 
de janeiro de 2014. 
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A geração de adolescentes que compõe o Remanescente do Quilombo da 

Barra hoje não se fazem presentes no resgate e reprodução da cultura, conforme é 

evidenciado nas seguintes falas:  

 

Sim, por exemplo, na Semana Santa, ontem mesmo foi a primeira 
quarta-feira da quaresma, tenho certeza que na comunidade 
ninguém comeu carne ontem, todo mundo ontem comeu peixe e na 
primeira sexta-feira da quaresma, então isso é tradição, é uma coisa 
que vem de trás de muito tempo. O que os pais ensinam pra gente, a 
gente vai seguindo, isso eu aprendi com meus avós, meus pais. /.../ 
hoje a juventude não tá querendo mais, não tá assim... vai ter um 
bendegó... são mais idosos, a juventude fica mais de fora não tá  
querendo participar dos reisados28.  
Uma coisa que até hoje é lembrado é o samba29. 

 

Ainda tendo referência aos adolescentes e ao serem instigados sobre a 

comunidade, sua história, costumes e tradições locais, foi observado que, na 

perspectiva da origem local, esse público, como alguns entrevistados adultos e 

idosos, resume seu saber pautado em um mito de origem, assentado na fuga dos 

negros para a chapada, após naufrágio da sua embarcação: “formou assim, os 

escravos que veio pelo rio, aí o navio deu um negócio lá, aí os escravos fugiu, aí 

formou esta comunidade”30. Estes relatos, mesmo vagos, trazem em si o sentido da 

história acima citada. 

Sobre os costumes e tradições, este mesmo público fez menção às músicas, 

ritos, alimentos, dentre outros, que acreditam serem originários da cultura africana. 

Apontaram os festejos a Nossa Senhora e a São Sebastião como comemorações 

tradicionais na comunidade; o bendegó, o forró e o reisado reconhecidos como 

danças típicas, além das comidas como cortado de banana, pequi, palmatória 

(palma) obtidos por meio do conhecimento transmitido pelos pais e responsáveis, 

semelhante o informado pelos demais participantes. 

Um dos costumes mais compartilhados entre eles é a produção de chás, 

apresentando-se como tratamento alternativo de saúde, atividade também aprendida 

com os mais velhos, juntamente com algumas outras manifestações já citadas, o 
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 Entrevista feita com Sandra Aparecida Augusto Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, 
Bahia, em 19 de fevereiro de 2013. 
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 Entrevista feita com José dos Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de 
janeiro de 2013. 
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 Entrevista feita com Nidia de Jesus Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 02 de 
janeiro de 2014. 
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bendegó, o samba, o reisado e as cantigas, que foram todas transmitidas desta 

mesma forma:  

 

Aqui tem um médico uma vez por semana e... quando uma pessoa 
fica doente a gente freta um carro e vai para Rio de Contas ou 
Livramento /.../ a gente faz chás por conta da gente mesmo /.../ os 
chás aprendemos a fazer com os antigos /.../ a gente faz chás de 
erva-cidreira, erva-doce, tem muitas raízes aí eu sei fazer esses 
chás.31

 

 

Assim, os costumes tradicionais de subsistência e as novas práticas sociais 

são incorporados e absorvidos na comunidade transformando seu cotidiano 

gradativamente. Dessa forma, entende-se que o processo de construção identitária 

de um grupo se constitui pela luta e manutenção da sua cultura; no entanto, a 

identidade, enquanto processo, não é estática e se modifica a partir do contexto em 

que está imersa, sendo influenciada pelo meio em que está inserida como também 

instaura modificações (Hall, 2011).   

Tal situação mostra-se presente nas manifestações culturais mantidas no 

Remanescente do Quilombo da Barra, sendo elas as festas do padroeiro, o reisado, 

o bendegó e o terço, já referidos. Estas manifestações culturais foram aprendidas 

por meio da história oral mediante a transmissão de conhecimento intergeracional, 

além de alguns raros exemplares contendo músicas e tradições locais.  

É importante salientar que muitas canções e orações deixaram de ser 

promovidas, devido a um consenso coletivo dos residentes que observaram, em 

algumas atividades, melancolia e tristeza quando realizadas na comunidade.   

 

A música chamada excelência eu conheci muito triste, o canto é 
muito triste que se cantava nos velórios, no sepultamento. Eu pedi 
para as pessoas mais velhas que cantavam para não cantar, pois era 
uma música muito triste, naquele tempo não existia funerária, então 
os colchões eram feitos a mão e aquela musica aterrorizava quem 
estava na sentinela, era muito triste32. 

 

As recomendações das almas é uma delas; constitui-se como um rito 

originalmente africano, mas absorvido pela religião católica em seus cerimoniais; no 

                                                           
31

  Entrevista feita com Valdemar Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 
19 de fevereiro de 2013. 

32
  Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18    

     de fevereiro de 2013. 
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entanto, esta tradição entra em declínio na comunidade em foco por ser realizada 

esporadicamente.  

A recomendação das almas foi mencionada como tradição local apenas em 

duas, entre todas as entrevistas realizadas. O líder comunitário, Sr. Carmo, bem 

como um outro idoso, inserem a recomendação das almas no rol dos costumes e 

manifestações artísticas aprendidas com os mais velhos e que ainda são realizadas 

na comunidade, porém, acentuam a fragilidade e decadência deste evento; “tem, 

mais já tá bem fraco... que é o reisado... é encomendar as almas e tem outras que 

acabou tudo”33 

Entende-se que muitas dessas tradições são marcadas pelo hibridismo 

cultural, ou seja, pela incorporação e reunião de elementos da cultura negra aos 

costumes europeus, tradições estas ressignificadas ao longo da história, através das 

relações sociais: 

 

As manifestações ainda existe, roda de samba, reisado não acabou, 
religiosidade popular/ recomendação das almas ainda existe no 
quilombo, vai ser apresentado aqui no centro cultural do Banco do 
Nordeste dia 27 fevereiro, às 20:00 horas da noite a recomendação 
das almas, o Banco veio pra registrar todas essas culturas, é um 
projeto do Banco do Nordeste aqui em Rio de Contas... então o 
quilombo vai apresentar os reisados34.  
Tem duas festas no ano, que é 12 de outubro que é de Nossa 
Senhora Aparecida, e dia 20 de janeiro, São Sebastião /.../ também 
tem o dia da consciência negra, é feriado, comemora esse dia /.../ 
passou a ser comemorado desde o dia que a gente recebeu o título 
das terras, não sei a data35. 

 

O multiculturalismo assinalado por Hall (2003, p. 25) refere-se às estratégias 

e políticas apropriadas por um governo para o enfrentamento de problemas 

advindos de sociedades multiculturais. Esta última corresponde a especificidades 

sociais, dificuldades governamentais vivenciados em qualquer sociedade onde as 

comunidades compostas de diferentes culturas passam a conviver e estabelecer 

uma vida em comum, absorvendo o que lhe é oportuno e retendo algo de sua 

identidade "original". 

                                                           
33

 Entrevista feita com Valdemar Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 
19 de fevereiro de 2013. 

34
 Entrevista feita com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia,18 de 
fevereiro de 2013. 

35
 Entrevista feita com José dos Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de 
fevereiro de 2013. 
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O processo multicultural se faz presente na comunidade em meio às tradições 

e costumes por ela estabelecidos. A chegada dos bandeirantes à região e a relação 

de controle sobre os negros quilombolas, ocorrida ao longo do tempo, favoreceram o 

enfraquecimento de algumas crenças e tradições da cultura negra, que foi sendo 

ampliada e/ou substituída no contato com outras comunidades e povos. Ciampa 

(1984, p. 67) diz que “as identidades, no seu conjunto, refletem a estrutura social, ao 

mesmo tempo em que reagem sobre elas conservando-a ou a transformando”. 

A religião predominante no remanescente da Barra é a Católica Apostólica 

Romana que promove a ligação da comunidade com as demais. Os quilombolas 

negam aproximação com qualquer culto de origem negra e com o espiritismo; 

referenciam os santos a partir das denominações proclamadas pela Igreja Católica. 

As comemorações, em sua maioria, advêm do processo multicultural das crenças e 

tradições que sofreram influência dos grupos sociais, com os quais tiveram contato. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Semana Santa e as especificidades de 

seu ritual, seja nas quartas-feiras ou sextas-feiras da Quaresma, com a inanição de 

carne, a ingestão do peixe, bem como o culto a Nossa Senhora Aparecida, a São 

Sebastião, foram incorporados ao ambiente local por meio da aprendizagem com 

outros agrupamentos. Todavia, parece haver um distanciamento dos moradores do 

Remanescente da Barra em relação às religiões de origem africana, distanciamento 

que não é apenas uma particularidade deste público, mas que pode ser também 

observado em outros agrupamentos sociais semelhantes, a exemplo do povoado de 

Bananal, região pertencente ao território da Barra do Brumado, como assinala os 

estudos realizados por Vasconcelos e Filho (2001).  

As atividades lúdicas religiosas na comunidade representam momentos de 

reunião que fortalecem os laços de amizade e solidariedade comunitária, ocorrem 

nos finais de semana, em sua maioria. Participar das missas dominicais e das festas 

religiosas é uma forma de divertimento que traz prazer e satisfação aos 

participantes.  

Ainda no conjunto de festas e eventos realizados na comunidade atualmente, 

encontra-se o 20 de novembro, data comemorativa iniciada a partir da certificação 

das terras quilombolas e que assumiu grande relevância local. Tornou-se uma data 

que para alguns se revela como mais um evento festivo e para outros representa 

uma data simbólica na conquista de direitos e igualdade de oportunidade do negro 
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na sociedade brasileira. Inquiridos sobre o que fazem para se divertir, prontamente 

respondem:  

 

É festa... sai lá é tudo... é missa, que é em janeiro, outubro e maio 
tem um mês de novena /.../ 20 de novembro tem a consciência, 
fazemos festa, é samba, é bendegó, faz feijoada, um divertimento, é 
reunião, sei que é o dia todo ((risos))36. 

 

No que diz respeito ao cuidado com a saúde, as tradições de cunho religioso 

são ainda utilizadas para o tratamento de algumas enfermidades, associadas à 

prática médica. Algumas rezas para “tirar mal olhado” são ainda realizadas, além 

dos chás caseiros no auxílio medicinal, todas essas formas de cura aprendidas com 

os mais velhos. À pergunta sobre como tratavam da saúde segue a resposta: 

 

Usa bastante chás, remédios caseiros usa bastante, erva-doce, erva-
cidreira, capim santo que fala que abaixa a pressão e suco natural 
/.../ Aprendi com povo mais velho /.../ se tá com dor no estomago 
toma o chá de erva-cidreira com sal, tá com gazes toma chá de erva-
doce37. 

 

No geral, os quilombolas, usufruem dos recursos existentes na comunidade 

para o cuidado com a saúde. O PSF (Posto de Saúde da Família) da comunidade, 

com os seus instrumentos materiais e humanos, é procurado quando situações de 

enfermidades mais amenas ocorrem e são possíveis de serem tratadas localmente; 

quando não, os moradores se dirigem ao Hospital Municipal de Rio de Contas, ou às 

demais cidades circunvizinhas. 

Em relação aos alimentos consumidos, em sua maioria são da roça, mas 

muitos produtos industrializados passaram a fazer parte da rotina alimentícia da 

comunidade, e hoje apenas algumas comidas tradicionais são conservadas, dentre 

elas o cortado da folha da mandioca, folha do maracujá e o caruru; “ninguém quer 

isso mais não... prefere comprar no mercado que é mais fácil”, disse um morador38. 

O ambiente sociocultural configurado hoje em dia no remanescente revela-se 

como um espaço dinâmico, aberto a trocas, longe de caracterizar uma comunidade 
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 Entrevista com Nilza de Jesus Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 de 
fevereiro de 2013. 

37
 Entrevista com Sandra Aparecida Augusto Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 
em 19 de fevereiro de 2013. 

38
 Entrevista com Valdemar Joaquim da Silva, Vitória da Conquista, Rio de Contas, Bahia, em 19 de 
fevereiro de 2013. 
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isolada. Utilizam-se dos recursos técnicos, dos meios de comunicação e dos 

transportes inseridos na comunidade e fora dela para aproximar-se de outras 

sociedades. Segundo Silva (2000, p. 87):  

 

Na perspectiva da teoria cultural contemporânea, o hibridismo - a 
mistura, a conjunção, o intercurso entre diferentes nacionalidades, 
entre diferentes etnias, entre diferentes raças - coloca em xeque 
aqueles processos que tendem a conceber as identidades como 
fundamentalmente separadas, divididas, segregadas.  

 

Tal fenômeno possibilita a construção de identidades descentradas, 

dinâmicas que se constituem em meio às práticas sociais, por intermédio da 

linguagem (MAGALHÃES, CORACINI, GRIGOLETTO, 2006). A relação dialógica 

que ocorre entre os discursos, advém de um processo interativo, que não se limita à 

simples difusão de informações, mas traz consigo marcas de sua história, de suas 

experiências sociais, familiares, alegrias e frustrações que constroem o verdadeiro 

conteúdo da língua (BAKHTIN, 2006). A história de sofrimento da comunidade e, por 

conseguinte, de seus moradores, influencia a construção do seu discurso local que é 

formado por um conjunto destas narrativas.  

Na comunidade da Barra foi observado que alguns sujeitos discursivos se 

posicionam de modo militante conhecendo sua história de origem, a certificação e as 

ações a favor das melhorias locais; outros se posicionam de maneira passiva, no 

sentido de desconhecer a história local e sempre se referir ao líder comunitário como 

detentor destas informações, o legitimando como responsável e possuidor deste 

conhecimento. Poucos relatos fazem menção direta e detalhada ao passado de 

dificuldades e exploração dos seus antepassados.  

Os discursos levam a refletir sobre o papel da linguagem e sua constituição, 

identificando que esta não se atém a uma estrutura metódica e estática, mas é 

composta por fenômenos sociais interativos que deixam marcas no indivíduo e este 

as projeta em suas diversas formas de comunicação, seja escrita, verbal, corporal, 

entre outras (BAKHTIN, 2006). 

O que se pode constatar é que ao longo de sua trajetória, a comunidade da 

Barra criou sua maneira própria de viver e de se relacionar com as diversas 

sociedades, com experiências que a fizeram avançar, levando-a, por vezes, a 

construir possibilidades, desfazer rotinas e reconstruir projetos. Estruturalmente, 
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ressalta-se que o contato com outras culturas e com as novas tecnologias facilitaram 

a vida no remanescente, como exposto abaixo: 

 

Naquele tempo era muito difícil né... tinha que sair para trabalhar fora 
né... aqui era tudo fechado, não tinha estrada, não tinha carro para ir 
para a cidade, a gente tinha que ir... andando tocando burro de carga 
para levar as coisa para a cidade né... naquele tempo era muito 
sofrido /../ Hoje melhorou mais um pouco, agente já tem estradas pra 
ir para a cidade, já tem carro, agente não viaja mais a pé, não viaja 
mais a cavalo né, já tem condução pra levar agente pra cidade /.../ a 
maioria dos jovens também não precisa sair mais pra trabalhar fora 
né que já tem muito (xxx) para cultivar os terrenos né, naquela época 
agente deixava os nossos terrenos para cultivar o dos outros e os 
nossos terrenos ia ficando para trás, hoje em dia agente tá mais 
acordado já estamos cultivando os terrenos da gente /.../ plantando 
manga, laranja com tudo39.  

 

No entanto, mesmo com as melhorias já conquistadas na comunidade, 

decorridas da articulação político-militante deste coletivo, situam fortemente na 

memória dos membros do grupo as humilhações e preconceitos sofridos no decorrer 

da história, por uma sociedade que inicialmente os estigmatizou e os agrediu verbal 

e psicologicamente e que os explorou em sua força de trabalho. O certo é que, até o 

momento, a comunidade ainda convive com os resquícios desta negligência política 

e com o desrespeito social, agora em caráter mais velado e oculto.   

 

3.3 Condições de Subsistência na Comunidade Quilombola 

 

O Remanescente do Quilombo da Barra é composto, quase que em sua 

totalidade, por trabalhadores rurais que usam desta atividade como forma de 

subsistência. A exceção se dá pela existência de quatro pessoas que exercem o 

cargo de funcionário público, quer em nível estadual como municipal. 

O manejo da terra, através do plantio da lavoura, lhes dá condições de se 

manterem economicamente. A prática da subsistência, por meio do trabalho 

agrícola, se iniciara desde a instalação clandestina dos primeiros habitantes do 

arraial, perpassando o acordo de não delação firmado com os garimpeiros ilegais da 

região objetivando assegurar a integridade física dos quilombolas, até os dias atuais. 
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 Entrevista com Arquilino José Augusto, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de 
fevereiro de 2013. 
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Concretamente, a história da comunidade e dos seus membros associa-se à 

economia de subsistência organizada anualmente cunhada no ciclo das águas. No 

verão (ciclo das águas), o plantio no fundo dos vales torna-se inviável devido às 

enchentes, pois as águas tomam conta das terras, deixando apenas as partes 

superiores das encostas aptas para o cultivo das roças através da mão-de-obra 

familiar. 

Com o fim deste ciclo, as roças de neblina ou de quaresma (período de 

chuvas não contínuas que permite o cultivo da roça na base das encostas dos rios) 

ganham espaço, especificamente nos períodos de março a junho; o cultivo das 

encostas dos rios é intensificado e, com a baixa dos mesmos rios, as áreas de 

planície passam a ser utilizadas nas atividades agrícolas. O período de estiagem 

perpassa os meses de julho até novembro. Neste, o cultivo se restringe às terras de 

base, próximas aos rios e lagos (MASSEDER; MATINS, 1991).  

Identifica-se na comunidade o cultivo do milho, feijão, abacaxi, mandioca, 

bananas, plantações tradicionais iniciadas com o surgimento do povoado, conforme 

apontam os moradores: 

 

 Aqui é mesmo a lavoura mesmo... plantio de de roça... de tudo aqui 
a gente planta um pouquinho é milho, feijão, laranja, cana né... a 
mandioca né /.../ Antes era só o arroz, a mandioca e o milho... de uns 
tempos pra cá que o pessoal tá mudando/.../ porque naquele tempo 
agente não podia nem plantar manga porque não tinha transporte, 
saída para fora nem da manga, nem dá laranja, a cana também já 
tem alambique que faz cachaça, o pessoal mudou o plantio porque... 
já tem saída pra fora40. 

 

A agricultura ali praticada expandiu-se atingindo assim um mercado 

consumidor maior. Os remanescentes do Quilombo da Barra passaram a cultivar e a 

comercializar outras monoculturas como o abacaxi, manga, poncã (tipo de tangerina) 

dentre outras variedades, enfrentando as dificuldades geradas pela seca, mas 

motivados pela abertura do mercado para esses produtos. 

As mulheres assumem importante papel na agricultura local, tendo em vista 

que muitos moradores saem para trabalhar em usinas de cana-de-açúcar em outros 

estados, ficando a cargo das mesmas o manejo das roças no período de estiagem 
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 Entrevista com Arquilino José Augusto, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de  
    fevereiro de 2013. 
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(Figura 5). Próximo à temporada de chuva, os migrantes retornam para a 

comunidade e reiniciam os preparativos da sua lavoura. A economia é 

complementada com a pesca e a coleta do pequi. 

 

Figura 5 – Residente da comunidade em trabalho laboral 
 

 
  Fonte: Acervo da Pesquisa, Cássia Eugenia R. Silva Cardoso 

 

O trabalho com a terra e toda atividade nela produzida não ultrapassa os 

limites do seu território; o acesso ao território é exercido coletivamente, tomando 

como base o arcabouço étnico fundado em práticas culturais, sociais, parentesco, 

entre outros. Para Gusmão (1991), a realidade dos povoados negros aponta para 

uma trajetória resultante de um sistema produtivo que deu início como escravo, 

posteriormente como trabalhador na roça familiar e atualmente associado à 

identidade de agricultor, o trabalhador assalariado pelo capital. “Neste sentido, o 

negro em âmbito rural é visto como um pequeno produtor de bens de subsistência 

ao mesmo tempo que força de trabalho à disposição do capital, mas é também um 

negro” (GUSMÃO, 1991, p. 27).  

Percebe-se entre os entrevistados da Comunidade da Barra uma identificação 

positiva com a identidade de lavrador. Questionados, muitos se referenciam 
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enquanto “trabalhador da roça” e “lavrador”.41 Outros moradores, como o líder 

comunitário, também se identificam com outras identidades, tendo em vista sua 

formação de técnico de enfermagem e as diversas atividades que desenvolve, além 

de outra moradora local se apresentar enquanto professora, mediante sua 

habilidade técnica. Contudo, o exercício dessas profissões não os 

desterritorializaram; ainda assim sentem-se pertencentes à sua localidade, à sua 

terra. Sua condição de camponês vem sendo garantida não apenas pela relação de 

trabalho rural, mas também pelos laços de parentesco ao grupo, moradia e 

descendência. 

A base da identidade de todos está apoiada na relação com a terra. A 

identidade de lavrador mostra-se como norteadora das relações sociais dinamizada 

pela lavra da terra, em um processo identificatório que permite negativar o racismo 

social decorrente do seu passado histórico (MASSEDER; MATINS, 1991). 

As mulheres revelam em si, além da identidade de lavradoras, também a de 

artesãs; se dedicam à confecção de artesanato, em pequena quantidade: 

 

Trabalha na roça e as mulheres fazem artesanato no momento de 
folga..., não é o dia todo não/ tem alguns dias que elas se reúnem à 
tarde por poucas horas para conversarem... mas o trabalho é 
individual cada um faz o seu42. 

 

O artesanato existe na comunidade desde seu surgimento, o ponto produzido 

desde os primórdios é o crivo rústico, técnica passada de geração a geração e 

aprimorada nos cursos realizados em âmbito local: “eu faço o artesanato... é o saco 

de açúcar... a gente desfia... da mesma linha a gente faz, a gente faz, a gente faz 

pano de prato, faz jogo americano, roupa, bandeja, faz colcha, faz toalha”43. 

Com a promoção de cursos realizados pelo SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) na comunidade, novas técnicas e pontos foram 

apresentados e aperfeiçoados entre as moradoras que produzem os artefatos e os 

vendem localmente: “aprendi no curso que veio aqui, o pessoal que veio aqui no 

quilombo, que deu o curso para nós /.../ Já teve o crivo, bordado, já teve o crochê, 
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 Entrevista com Arquilino José Augusto; Pedro Lopes do Nascimento, José dos Santos, Valdemar 
Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18, 19 e 20 de fevereiro de 
2013. 

42
 Entrevista com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 de 
fevereiro de 2013. 

43
 Entrevista com Nilza de Jesus Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 de 
fevereiro de 2013. 
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ponto cruz, pintura /.../ esse artesanato ajuda muito a gente, a gente vende e 

ajuda”44. 

No entanto, o ponto mais realizado por elas hoje é o crivo rústico, o mais 

procurado pelos visitantes. O lucro com o artesanato não é grande, vende-se pouco, 

em um ponto comercial na comunidade (figura 6 e 7) quando são visitados por 

turistas e em exposições de eventos, quando são convidadas a mostrarem seus 

produtos ou realizarem apresentações culturais.  

 
Figura 6 – Local de venda dos artesanatos. 

 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa, Cássia Eugenia R. Silva Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44  Entrevista com Nilza de Jesus Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 

de fevereiro de 2013. 
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Figura 7 – Local de venda dos artesanatos 

 

 
 Fonte: Acervo da Pesquisa, Cássia Eugenia R. Silva Cardoso 

 

O dia-a-dia na comunidade da Barra pode ser sucintamente apreendido a 

partir dos relatos dos remanescentes quilombolas: todos acordam cedo, preparam 

os filhos para a escola; posteriormente, os homens e as mulheres da localidade 

dirigem-se para a roça, em tempo das águas ou período de neblina para o preparo 

da terra ou colheita dos produtos; nos períodos de seca os homens buscam trabalho 

em outras localidades e estados.  

Os aposentados ficam em casa tomando conta da residência. As crianças 

frequentam a escola na comunidade e os adolescentes dirigem-se para a cidade de 

Rio de Contas, objetivando dar continuidade aos estudos no colégio de ensino 

fundamental e médio. São transportados em veículo escolar que os pegam às seis 

horas (06:00h), retornando às treze horas (13:00h) para a comunidade. 

 

O dia-a-dia é os pais levantam cedo pra preparar os alunos para 
mandar pra escola... tem o carro que pega os alunos de manhã cedo 
... às seis horas e deixa uma hora da tarde e depois vai pro seu 
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trabalho... sua roça, quando tá chovendo que pode plantar, porque o 
sol há muito forte e a seca tá muito forte aqui no nordeste45.  

 

Nos finais de semana muitos moradores frequentam a feira em Rio de Contas 

para vender seus produtos e realizar as compras para o consumo familiar. Neste 

evento, se efetivam momentos de troca e contato com pessoas de fora da 

comunidade. Como aponta Vasconcelos e Filho (2001, p. 261) “a feira é o maior elo 

entre o arraial e o mundo exterior. É na feira que a comunidade comercializa seus 

produtos, e é ali que o citadino vai ao seu encontro para adquirir os legumes, a 

batata doce, a mandioca, o feijão, um pouco de milho etc”.  

A feira riocontense estabelece uma interdependência comercial não só com 

os arraiados da Barra e do Bananal, mas com os demais camponeses pertencentes 

ao município, sejam dos distritos ou dos povoados. É por meio deste vínculo, do 

contato entre a cidade e o campo, que os camponeses, e dentre eles os 

quilombolas, adquirem crédito, confiabilidade para realizar seus negócios 

comerciais.  

Vasconcelos e Filho (2001, p. 262), ainda em seu estudo sobre trabalho e 

vivência na comunidade do Bananal, afirmam que “as comunidades camponesas 

movimentam o comércio local, vendendo e comprando, e a falta de um produto 

implica prejuízo para o outro”. Vê-se que a atividade comercial agrícola, de cunho 

doméstico, produzida pelos camponeses é importante e necessária para o 

fortalecimento do comércio urbano.  

Durante o final de semana, notadamente aos sábados e domingos, muitos 

moradores se divertem na Ponte do Coronel, lugar turístico da cidade repleto de 

verde e água limpa em abundância. Acontece ainda o culto na igreja no período 

vespertino, enquanto as crianças e adolescentes brincam pela praça, quando não 

estão assistindo a televisão que, não por acaso, é uma prática desenvolvida por 

todos. A vida na comunidade é calma, não existe indicador de violência “é 

tranquilo... não tem violência, é muito bom pra viver”46. Os conflitos existentes na 

comunidade são resolvidos pelos próprios moradores utilizando-se de diálogos 

internos. 

                                                           
45

 Entrevista com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 de 
fevereiro de 2013. 

46
 Entrevista feita com José dos Santos, Comunidade da Barra, Bahia, em 19 de fevereiro de 2013. 
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 A alimentação é simples, composta por produtos comprados na cidade e 

também por outros produzidos por eles mesmos. No entanto, a dieta alimentar da 

comunidade foi sendo modificada ao longo do tempo, como explica dona Sandra: 

“as comidas era mais natural, plantava para o consumo, hoje o pessoal tá comendo 

mais comida industrializada. Antigamente, comia couve, rancava na horta e a batata 

que rancava no quintal, e hoje é pão e bolacha”47.  

Os produtos industrializados entram na comunidade por diversos caminhos: 

seja mediante contato externo com outras áreas de comércio e cultivo, que lhes 

apresentam variedades alimentícias; ou por conta da própria seca que, por vezes, 

impede o cultivo de determinados alimentos e os força a comprar produtos não 

naturais; ou, ainda, a escolha do não cultivo de algumas monoculturas devido aos 

entraves na sua comercialização externa, como descrita anteriormente.  

 

3.4 A Infraestrutura da Comunidade Quilombola da Barra 

 

A comunidade possui uma infraestrutura aprimorada ao longo dos anos, 

conquistada através de muitas reivindicações.  

Existe uma escola que dá conta de todo o primeiro ciclo do ensino 

fundamental, ou seja, da pré-escola ao quinto ano. Duas professoras dão aula para 

as crianças da comunidade. A dinâmica de trabalho entre as profissionais é instituída 

de modo que uma das profissionais se responsabiliza pelo ensino fundamental um e 

dois, ficando a cargo da outra professora ministrar aulas para as crianças mais 

velhas até a quarta série; “eu ensino os alunos do fundamental 1 e 2, os 

pequenininhos. Depois segue para a professora Juliana, ela dá seguimento”48.  

As dificuldades vivenciadas pelos moradores locais são diversas e no que 

tange ao setor da educação não é diferente, a inexistência de escolas que cubram 

todo o ensino fundamental e médio é uma realidade. Enquanto os moradores da 

comunidade branca do Mato Grosso podem, em seu próprio território, concluir seus 

estudos, os integrantes das comunidades negras têm que se dirigir à cidade para 

dar prosseguimento aos seus projetos estudantis.  

                                                           
47

 Entrevista com Sandra Aparecida Augusto Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 
em 19 de fevereiro de 2013. 

48
 Entrevista com Sandra Aparecida Augusto Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, 
em 19 de fevereiro de 2013. 
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Tal situação já levou muitos residentes a desistirem do estudo e a não 

concluir o ensino fundamental, uma vez que o estabelecimento das escolas apenas 

em Rio de Contas e no distrito de Mato Grosso dificultava o acesso ao ensino, 

reforçando a exclusão, o preconceito e estereótipos. Hoje em dia, o acesso ao 

ensino é facilitado pelo transporte escolar que tem motivado a permanência dos 

adolescentes na escola. 

Vários jovens da comunidade já ingressaram no ensino superior em 

universidades brasileiras em áreas como medicina, psicologia, administração, 

computação, direito, enfermagem, entre outros cursos. Um ou outro já estudou ou 

estuda medicina em Cuba; foram selecionados por conta da sua condição 

quilombola. Profissionais quilombolas já atuam como técnicos da área da saúde em 

Rio de Contas, nas cidades circunvizinhas e ainda prestando serviços na própria 

comunidade, como é o caso do médico local, Dr. Leodimar Odilom da Silva. O 

ingresso dos quilombolas na universidade cubana deu-se através da Coordenação 

Nacional de Entidades Negras que concedeu as vagas para os residentes da 

Comunidade da Barra, a pedido do Sr. Gilberto Leal. 

 
Tabela 5 – Profissionais com nível superior completo Comunidade da Barra 

 

Nome Curso Local onde estudou 

Leodimar Odilom da Silva Medicina Cuba 

Andrearles Domigo dos Santos Medicina Cuba 

Ediana Aguiar Santos Medicina Cuba 

Genilsom Domingos Silva Medicina Cuba 

Marivam Viana Santos Medicina Cuba 

Manoela Diana Nascimento Aguiar Medicina Universidade Federal da 
Bahia 

Dalva Adelina da Silva Biomedicina Universidade Estadual de 
Itabuna 

Maria José Viana dos Santos Direito Universidade Federal da 
Bahia 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora. 
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Tabela 6 - Estudantes que cursam nível superior Comunidade da Barra 
 

Nome Curso Universidade 

Leonice de Jesus Silva Enfermagem Universidade Federal da Bahia 
Campus Anísio Teixeira, 
Vitória da Conquista. 

Antônio Marcos Silva Enfermagem Universidade Federal da Bahia 
Campus Anísio Teixeira, 
Vitória da Conquista. 

Janaína de Jesus Santos Enfermagem Universidade Federal da Bahia 
Campus Anísio Teixeira, 
Vitória da Conquista. 

Olívia Suelem da Silva Nutrição Universidade Federal da Bahia 
Campus Anísio Teixeira, 
Vitória da Conquista. 

Edimar Joaquim da Silva Medicina Universidade Federal da Bahia 

Carlos Reniltom da Silva Medicina Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia 

Maria de Lourdes Silva Aguiar Medicina Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia 

Leandro Odilom da Silva Engenharia da 
Computação 

Faculdade Independente do 
Nordeste 

Tiago Nascimento Aguiar Engenharia Civil  Faculdade Independente do 
Nordeste 

Marilene Ribeiro Alves Psicologia Universidade Federal da Bahia 

Juliana Bacelar Santos Administração Universidade Federal da Bahia 

Abílio Domingos da Silva Administração Universidade Federal da Bahia 

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora. 

 

Ainda sobre a educação, é importante assinalar que os professores locais 

vêm buscando trabalhar com os alunos a história e os costumes existentes na 

comunidade, objetivando preservar suas tradições para que estas não se percam 

com o passar tempo. Isso se justifica pelo fato de que as escolas de ensino 

fundamental e médio, localizadas fora da comunidade, não trabalham intensamente 

os temas relativos às comunidades quilombolas, distanciando os jovens de sua 

memória identitária. 
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Durante uma entrevista, os adolescentes esclarecem que na escola pública 

onde estudam, em Rio de Contas, as questões relativas à condição negra no Brasil 

só são discutidas por ocasião das comemorações do dia da consciência negra, 

durante o mês de novembro, por meio de palestras que historicizam os conflitos 

ocorridos entre negros e brancos no período da escravidão. Inquiridos sobre o 

conteúdo das aulas sobre quilombos e mais especificamente sobre o Remanescente 

Quilombola da Barra, responderam:  

 

A gente trabalhou mais a consciência negra /.../ vinte (20) de 
novembro tem palestras nas escolas, a não ser, não tem nada mais 
falando disso.49  
Sobre quilombo trabalhou bastante que os escravos fugiam dos 
senhores e vinham se esconder, e sobre o quilombo daqui fala da 
história.50  
Eles falam mais quando chega a consciência negra /.../ eu aprendi 
que somos todos iguais.51 

 

Buscar compreender e discutir a diversidade étnico-cultural da população 

estudantil é um indicador importante para as escolas comprometidas com a 

formação de sujeitos responsáveis e críticos. Para tanto, os temas de cunho 

transversais não devem passar despercebidos ou apenas situados em momentos 

específicos do calendário. Torna-se necessário que o ensino não se limite a 

capacitar o aluno apenas para o vestibular, sendo efetivados estudos mais 

específicos, que venham apontar as peculiaridades socioculturais existentes em 

seus territórios, com vistas a desmistificar preconceitos e estereótipos. 

 

A escola pode ser considerada, então, como um dos espaços que 
interferem na construção da identidade negra. O olhar lançado sobre 
o negro e sua cultura, na escola, tanto pode valorizar identidades e 
diferenças quanto pode estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e 
até mesmo negá-las. (GOMES, 2003, p. 7). 

 

Verifica-se que a cultura negra ganha destaque na grade curricular do colégio 

público da cidade apenas em momentos pontuais, não sendo inserida às atividades 

planejadas para o ano letivo. E mesmo com toda a ênfase dos Parâmetros 

                                                           
49

  Entrevista com Adriana Aparecida dos Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 02 
de janeiro de 2014. 

50
 Entrevista com Gabriel Silva da Cruz, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 02 de 
janeiro de 2014. 

51
 Entrevista com Nidia de Jesus Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 02 de janeiro 
de 2014. 
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Curriculares Nacionais pela inclusão de temas transversais articulados aos 

conteúdos escolares das instituições de ensino público, na prática identificam-se 

dificuldades em fazê-lo. Para a Secretária de Educação Fundamental “não se trata 

de que os professores das diferentes áreas devam “parar” sua programação para 

trabalhar os temas, mas sim de que explicitem as relações entre ambos e as incluam 

como conteúdos de sua área” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 

1998, p. 27).  

 
Figura 8 - Prédio Escolar Municipal Isidoro J. Silva 

 

 
  Fonte: Acervo da Pesquisa, Cássia Eugenia R. Silva Cardoso 

 

Ainda sobre a estrutura do Remanescente da Barra, com a certificação das 

terras quilombolas a comunidade passou a receber diversas políticas públicas 

necessárias para o desenvolvimento local. Neste sentido, dispõe do Centro de 

Múltiplo Uso (Figura 9), que consiste em um centro comunitário utilizado para a 

realização de reuniões e eventos.  
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Figura 9 – Centro de Múltiplo Uso do Quilombo 

 

 
 Fonte: Acervo da Pesquisa, Cássia Eugenia R. Silva Cardoso 

 

No âmbito da atenção à saúde, na comunidade existe um posto de saúde que 

funciona uma vez por semana, em meio período. De acordo com Sr. Valdemar 

Joaquim e Sr. Arquilino, “tem a equipe do PSF, tem a enfermeira, um médico que 

vem uma vez por semana”;52 “tem uns 10 anos que a gente tem médico aqui, um 

auxiliar de enfermagem que fica na praça auferindo a pressão do pessoal, 

orientando”.53  

Identifica-se a presença de orelhões públicos, energia elétrica, conquista 

importante para a comunidade, que ao longo dos anos teve seu sonho frustrado pelo 

DNOCS que, ao usurpar-lhes as terras tomadas pela barragem, lhes prometeu além 

da eletrificação, escola de 1ª a 8ª série, estradas, pontes, mini-hospital, praças e 

casas organizadas. Segundo o líder comunitário, não havia o interesse dos políticos 

locais em promover o desenvolvimento da comunidade em aspectos estruturais 

                                                           
52

 Entrevista com Valdemar Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 de 
fevereiro de 2013. 

53
 Entrevista com Arquilino José Augusto, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de 
fevereiro de 2013. 
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necessários, em suas palavras, verbalizou: “para os políticos daqui... negro... preto... 

tinha que ficar no escuro, para que preto iluminado... essa era a resposta deles”.54  

A eletrificação na comunidade só ocorreu quinze anos após a instalação 

elétrica no Povoado de Mato Grosso. Segundo nos informa Sr. Carmo, ele, por 

intermédio do pároco local e de alguns moradores riocontenses, buscou apoio de 

alguns políticos estaduais que se empenharam pela causa, viabilizando os trâmites 

burocráticos para esta eletrificação, e no dia seis de julho de mil e novecentos e 

noventa e seis, após algumas dificuldades, foi instalada a energia na Comunidade 

da Barra do Brumado.55 

Com a eletrificação, os moradores ou alguns deles que já mantinham contato 

com a produção externa cultural via rádio ampliaram suas fontes de conhecimento 

pelo uso da televisão, telefone, entre outros, incorporando hábitos diferentes, 

horários de dormir, comer, se divertir, a seus comportamentos rotineiros e passaram 

a usar eletrodomésticos e outros eletroeletrônicos.  

Os remanescentes, enquanto agentes mantenedores e formadores da 

identidade negra são influenciados pelas relações sociais que estabelecem com 

outras culturas e com os instrumentos produzidos por elas, como também interferem 

nestas sociedades. Em meio aos avanços tecnológicos, que modificam a interação e 

as relações estabelecidas entre as pessoas pelo mundo, percebe-se que os 

quilombolas, como quaisquer outros indivíduos, não se mantém isolados do restante 

da população. Ao contrário, os membros das comunidades quilombolas encontram-

se em constante devir pelo contato com os demais (REIS, 2003).  

Ao que parece, a vida na comunidade da Barra tem alcançado certos índices 

de desenvolvimento. Além da infraestrutura já mencionada, a comunidade é ainda 

munida de água encanada e de estradas que permitem o transporte particular e 

coletivo. Este último fica disponível durante a semana, menos aos domingos e 

feriados; são dois ônibus, o da escola para os estudantes e o de passageiros. Sobre 

as formas de deslocamento, as pessoas assim se referem: 
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 Entrevista com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 de 
fevereiro de 2013. 

55
 Entrevista com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 de 
fevereiro de 2013. 
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Eu tenho meu transporte próprio, e, tem um ônibus que passa todos 
os dias pela manhã, aí não fica tão difícil.56 
Pra gente ir para a cidade a gente vai de ônibus, mas antes a gente 
ia à pé, daqui em Rio de Contas, ia pra Livramento não tinha carro, 
hoje até porque a feira a gente faz em Rio de contas, Livramento.57 

 

O que se percebe é que as melhorias ocorridas no quilombo fizeram com que 

viver na comunidade trouxesse satisfação aos seus residentes; no entanto, eles 

ressaltam a necessidade do quilombo ser mais assistido – não há saneamento 

básico, por exemplo – e apoiado em suas práticas sociais e estrutura física. Mesmo 

com o subsídio garantido por lei aos quilombolas, nota-se que o contexto social do 

Remanescente da Barra reflete uma situação vivenciada por grande parte da 

população brasileira que sofre com os problemas sociais relacionados à saúde, 

educação e lazer. 

As poucas políticas de assistência existentes na comunidade, seja no campo 

social, na saúde ou na educação, não estão sendo implementadas de forma efetiva, 

pondo em risco sua função de contribuir para o enfrentamento das condições de 

vulnerabilidade e fortalecimento da cultura e identidade local. De acordo com o 

documento da Política Nacional da Assistência Social (MDS, 2004, p. 11-12):  

 

A nova concepção de assistência social como direito à proteção 
social, direito à seguridade social tem duplo efeito: o de suprir sob 
dado padrão pré-definido um recebimento e o de desenvolver 
capacidades para maior autonomia. Neste sentido ela é aliada ao 
desenvolvimento humano e social e não tuteladora ou 
assistencialista, ou ainda, tão só provedora de necessidades ou 
vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende também de 
capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, 
distribuição dos acessos a bens e recursos, isto implica incremento 
das capacidades de famílias e indivíduos....”. essa política inaugura 
uma outra perspectiva de análise ao tornar visíveis aqueles setores 
da sociedade brasileira tradicionalmente tidos como invisíveis ou 
excluídos das estatísticas – população em situação de rua, 
adolescentes em conflito com a lei, indígenas, quilombolas, idosos, 
pessoas com deficiência. 

 

No que se refere à estrutura religiosa, há no povoado uma Igreja Católica, em 

homenagem a São Sebastião (Figura 10), que foi ampliada e reformada pelos 
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  Entrevista com José dos Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de fevereiro 

de 2013 
57

 Entrevista com José dos Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de fevereiro 
de 2013 
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moradores. Nesta igreja, os residentes realizam os cultos religiosos, as festas 

comemorativas, os casamentos, velórios e outras atividades locais.  

O catolicismo no Brasil estabeleceu-se com a religião predominante no 

período colonial, os negros escravos neste ambiente absorveram seus ritos e 

tradições para serem aceitos socialmente e garantirem sua sobrevivência. As 

manifestações religiosas do catolicismo impregnaram a vida da comunidade 

remanescente da Barra, fazendo deste a religião de maior evidência. 

 

Figura 10 – Igreja de São Sebastião – Comunidade da Barra 

 

 
   Fonte: Acervo da Pesquisa, Cássia Eugenia R. Silva Cardoso 

 

As dificuldades visíveis na comunidade revelam-se enquanto indicadores que 

potencializam e fragilizam seus residentes. Um viver livre, tranquilo, é uma proeza 

para todos do remanescente. Entretanto, muitos acentuam como positiva a marca da 

vida movimentada da cidade, onde estão disponíveis equipamentos, produtos e 

manufaturas não existentes em âmbito local, o que para muitos representa melhores 

condições de vida:  

 

Eu acho que existe né /.../ o pessoal da cidade tem melhora de vida 
né... que o pessoal daqui não tem. O pessoal da roça vive naquela, é 
na foice ((risos)), na enxada, e o pessoal da cidade já não sabe o 
que é isso... e acho que tem essa diferença, ás vezes o pessoal quer 
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um estudo, uma coisa melhor e aqui não tem isso... talvez o pessoal 
daqui tenta mas não consegue.58 

 

Outros apontam que o fato de viver no campo, experienciar o trabalho braçal 

não lhes faz se sentir inferiores, mas reconhecedores da diferença entre o estilo de 

vida dos diversos agrupamentos sociais: “pra gente, se você precisa de uma coisa 

que só tem na cidade, você vai ter que se deslocar daqui pra lá... a gente não se 

sente inferior a esta questão, mais tem muita diferença”.59  

Os hábitos, comportamentos, a rotina compartilhada por um coletivo é 

absorvida pelo indivíduo ao longo de sua vivência e compõe sua forma de ser, se 

apresentar e interpretar o mundo. Para alguns residentes da comunidade 

remanescente quilombola da Barra, “quem vive na roça não vai conseguir se adaptar 

na cidade, pois já tem o hábito de trabalhar na roça” 60. Em alguns casos, a 

repetição de uma prática, bem como o não envolvimento em ações diferenciadas 

podem impedir o indivíduo de se submeter a novas atividades, limitando assim sua 

capacidade adaptativa.  

Foi exposto ainda por várias pessoas o prazer que sentem em viver na 

comunidade e comparam a experiência de conviver dentro e fora dela: 

 

Eu sei aqui é melhor, eu não gosto da cidade. Eu gosto de ficar é no 
mato, plantando, criando uma vaquinha... quando eu trabalhei em 
São Paulo eu não gostava não, já imaginava subir naqueles prédio 
alto. Aqui não, é sossegado, quieto.61 

 

O convívio fora da comunidade, os contatos sociais estabelecidos, bem como 

o trabalho desenvolvido na cidade sinaliza a capacidade do quilombola de se 

adaptar aos diversos lugares e neles se desenvolver; contudo, não o desvincula de 

sua origem e seu sentimento de pertença ao grupo e a terra é potencializado. 
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 Entrevista com Arquilino José Augusto, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de 
fevereiro de 2013. 

59
  Entrevista com José dos Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 de fevereiro 

de 2013. 
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 Entrevista com Carmo Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 18 de 
fevereiro de 2013. 

61
 Entrevista com Pedro Lopes do Nascimento, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 
de fevereiro de 2013. 
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3.5 Ser Quilombola 

 

Os agrupamentos negros instituídos em Rio de Contas não se constituíram 

em condições de isolamento geográfico em sua plenitude; verificou-se notório 

isolamento racial entre as comunidades brancas e negras desencadeador de 

estereótipos culturais e físicos. Na cidade de Rio de Contas existiam espaços 

públicos, clubes e associações frequentados apenas por negros e outros apenas por 

brancos, demarcando a divisão social, étnica e econômica da sociedade local, 

imbuindo ao negro status inferior. 

Com a instalação da barragem, além das terras férteis da comunidade ter 

sido, em grande parte, inundadas, muitas de suas estradas foram isoladas, 

dificultando o acesso dos negros a algumas localidades e regiões que antes 

frequentavam. Dessa forma, é admissível que a escravidão ou a possibilidade de 

vivência dessa condição, pelos fundadores das comunidades negras, venha a ser 

silenciada pelos seus contemporâneos, pois objetiva distanciá-los da condição de 

subjulgamento e desmerecimento pelo outro (MASSEDER; MATINS, 1991). 

O que ficou evidente nas entrevistas realizadas é que há uma memória 

coletiva da escravidão, ainda que esta se remeta às origens da Comunidade 

Quilombola da Barra, bem como a relação desta memória com o significado de ser 

quilombola para cada um dos membros da comunidade. Os relatos sobre a 

escravidão, quando registrados, expressavam respeito e reconhecimento de um 

sofrimento passado por muitos, deixando marcas dolorosas em toda a história da 

comunidade, mas que também foi a base constituidora da militância coletiva para a 

conquista de direitos. 

Nas entrevistas em que não houve menção da escravidão como elemento 

determinante, houve, por outro lado, o enaltecimento da vida laboral, quer a dos 

antepassados quer a dos moradores atuais; a referência aos problemas da vida 

diária, aos avanços e entraves no desenvolvimento estrutural, econômico e social do 

quilombola.  

Dois idosos fizeram referência à história de origem da comunidade 

Quilombola da Barra por meio de descrição ambiental, marcando a capela como 

espaço significativo, local onde realizava suas orações e se reuniam em festejos ou 

eventos fúnebres, nomeando ainda o Sr. Izildo como figura significativa para o 
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surgimento desta comunidade. De acordo com o Sr. Pedro Lopes e o Sr. Valdemar, 

a origem da comunidade envolve elementos diversos:  

 

Antigamente, aqui assim era campo... era fechado, a igreja era ali em 
baixo /.../ isso aqui tava um largo, mas tinha essa igreja aí... tinha um 
carrerim pra ir para a igreja /.../ na igreja não tinha capela as 
mulheres botavam as estrelas no chão para sentar, não tinha banco 
e rezava, quando morria um, era enrolado num cobertor /.../ quem 
chegou aqui primeiro foi Izildo... ele chegou aqui, casou por aqui e 
fez família e morreu por aqui /.../ quando ele chegou aqui não tinha 
quase ninguém.62 
Oh... por último a gente ficou sabendo de um tal de Izildo que é 
parente... mas antes dele existiu outra pessoa e esta outra pessoa 
não sei /.../ Izildo é... uma pessoa que veio de fora mexer com 
garimpo e aí foi formando, mas o pessoal já tava aqui quando ele 
chegou, era um ranchinho no meio do mato igual índio... até pouco 
tempo era assim mesmo... depois foram reunindo mais as casas. 
Quando os negros fugiram e chegaram aqui e ficaram escondidos, 
depois disso apareceu ele ((Izildo)) o que ficou famoso aqui foi ele, 
mas já existiam os negros aqui.63 

 

Existiram nuances e interpretações convergentes e divergentes entre os 

participantes da pesquisa, mas em grande parte dos depoimentos fatos relacionados 

a questões familiares se fizeram presentes, retratando as dificuldades vivenciadas 

pelos seus entes e a gratidão ante aos esforços por eles realizados na garantia de 

sua sobrevivência e formação pessoal. 

A memória social da comunidade voltada para a manutenção e 

ressignificação das crenças, valores e tradições locais mostra-se em parte 

preservada e valorizada pelos moradores, mas as peculiaridades que compõem a 

origem da comunidade poucos sabem. Se perguntados como a comunidade foi 

formada, respondem: 

 
Não... não sei lhe explicar essa parte não.64 
Infelizmente é uma história que eu não busquei a procura, por isso 
eu não sei muito te explicar.65 
Eu não sei explicar muito... mas sempre a gente vê falar dos 
escravos que veio pra qui, outros pro Mato Grosso... os pretos 
separados dos brancos... não sei explicar direito.66 
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 Entrevista feita com Pedro Lopes do Nascimento, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 
19 de fevereiro de 2013. 
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 Entrevista feita com Valdemar Joaquim da Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 
19 de fevereiro de 2013. 
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 Entrevista feita com Nilza de Jesus Silva, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 19 de 
fevereiro de 2013. 
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 Entrevista feita com José dos Santos, Comunidade da Barra, Rio de Contas, Bahia, em 20 de 
fevereiro de 2013. 
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Não.67 

 

No que tange à visão dos moradores sobre o fato de serem quilombolas, 

podemos fazer algumas inferências e reflexões a partir dos depoimentos abaixo:  

I) “Ser quilombola ééé/ aa resistência... primeiro tem que ter a resistência, 

porque que quem não resistiu não chegou a ser quilombola... para ser quilombola 

resistimos todo esse sofrimento... toda essa descriminação desde do/do 

descoberta...”. 68 O termo quilombola ligado à escravidão e identificado com a 

interpretação jurídica ancorada nesta forma de trabalho ancestral. 

II) “A gente tem orgulho de viver no quilombo, nós somos quilombolas daqui... 

ser quilombola é o nosso direito ((risos))”.69 Ser quilombolas os propicia 

reconhecimento estatal e acesso a direitos. 

III) “Muito bom, porque aí todo mundo fica sabendo o seu lugar ((risos))”;70 “pra 

mim é super importante falar, somos quilombolas é ter orgulho de dizer eu sou 

quilombola”;71 “eu não sei... mas é bom, você se sente respeitado, tem seus 

valores”.72 Com a legalização das terras, os quilombolas passam a ser 

reconhecidos, mais respeitos em âmbito local e ganham representatividade nacional. 

IV) “É ser negro, que vive no quilombo”.73 Percebe-se sentimento de 

pertencimento local potencializado. 

Sobre o termo quilombo pôde-se inferir a partir das informações obtidas que, 

I) Em sua maioria, os moradores sabem que residem em um quilombo, mas 

não entendem claramente toda a sua importância político-militante no 

reconhecimento jurídico de direitos culturais, sociais e territoriais para a comunidade, 
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tanto em âmbito coletivo quanto individual; “Eu lembro, eu não entendi muito, porque 

eu não sabia ler, minha leitura é pouca”. 74 

 

Eu sei que... aqui é um quilombo né... e a gente tem um documento 
só né... do quilombo /.../ Esse documento é muito bom... serve para 
aposentadoria, pra qualquer assunto que precisar as as mulheres 
que vão para maternidade lá em Livramento, serve pra tudo.75 

 

II) O termo quilombo é referenciado, por alguns, a partir do naufrágio ocorrido 

com o navio negreiro em Itacaré (região sul da Bahia), o estabelecimento dos negros 

africanos na região, as humilhações por eles sofridas ao longo da sua história, bem 

como pelo evento de titulação das terras.  

Neste sentido, as categorias quilombo e quilombola aparecem como 

semelhantes e associadas para os membros da comunidade da Barra. Para os 

depoentes, em sua maioria, o entendimento do termo quilombo se efetiva a partir da 

definição clássica pautada no processo de luta e resistência como apontado 

anteriormente; o fato de ser quilombola passa a ser compreendido como uma 

identidade de quem reside em uma comunidade negra, que possui manifestações 

culturais (costumes, valores e tradições) conservadas, vínculo territorial estabelecido 

na consciência e orgulho de ser negro (CAPINAN; CARDEL, 2010). Ainda em alguns 

discursos, o entendimento acerca do termo quilombola e de comunidade 

remanescente da Barra apresentou-se de forma vaga: “sei lá, ser mais valorizado76”. 

O líder Comunitário Quilombola da Barra revela que a comunidade negra está 

aberta à visitação, “qualquer pessoa pode visitar o quilombo...”, afirmou. Mas, a 

garantia das terras só se efetiva para quem nela reside, quem possua parentes 

diretos em suas mediações; “a terra é para usufruto... é para aquele que tem o 

vínculo territorial... se minha família morou no quilombo, meu pai nasceu no 

quilombo, claro que tenho o direito, se ele nunca morou lá, não tem sua parte de 

terra lá”.77  

As discussões desencadeadas na década de 1980 sobre os conceitos de 

território e territorialidade voltada para as comunidades tradicionais ampliaram a 
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compreensão sobre estes espaços que, por muito tempo, se pautava como locais 

geográficos de resistência, necessários para a sobrevivência de negros. Sendo 

assim, território passa a fazer parte de um conceito mais amplo e complexo que 

evidencia um conjunto de ações culturais e políticas que transformam a terra, bem 

como os bens coletivos e suas relações individuais (LEITE, 1991). 

Neste contínuo, Leite (1990, p. 40-41) define ainda o conceito de território 

negro a partir da seguinte perspectiva: 

 

Um espaço demarcado por limites, reconhecido por todos que a ele 
pertencem, pela coletividade que o conforta. Um tipo de identidade 
social, construído contextualmente e referenciado por uma situação 
de igualdade na alteridade. O território seria, portanto, uma das 
dimensões das relações interétnicas, uma das referências do 
processo de identificação coletiva. Imprescindível e crucial para a 
própria existência do social. Enquanto tal pode ser visto como parte 
de uma relação, como integrante de um jogo. Desloca-se, 
transforma-se, é criado e recriado, desaparece e reaparece. Como 
uma das peças do jogo de alteridade, é também e, principalmente, 
contextual. No caso dos grupos étnicos, a noção de território parece 
ser tão ambígua como a própria condição dos grupos e talvez seja 
justamente o que acentua o seu valor defensivo. 

 

Bandeira (1991), em seus estudos, também definiu o conceito de 

territorialidade retratando-a como uma entidade geográfica associada historicamente 

entre negros e brancos no Brasil, como especificidade das comunidades negras 

rurais, afirmando ainda que: 

 

A territorialidade das comunidades negras é referida na identidade 
étnica de cada grupo que as constitui. A posse da terra, 
independente das suas origens patrimoniais, se efetiva pelas 
comunidades enquanto sujeito coletivo, configurando um grupo 
étnico. A apropriação coletiva é feita por negros organizados 
etnicamente, como sujeito social. Não se trata, portanto, de posse de 
negros enquanto pessoas físicas (BANDEIRA, 1991, p. 8). 

 

Leite (1991) toma como base o conceito de territorialidade da autora acima 

citada e acrescenta a dimensão das relações de poder no campo territorial e da 

cidadania. Estudo que tem servido de base para a defesa da população de origem 

africana no sentido de se instituir enquanto grupo étnico, como o são os japoneses, 

indígenas, dentre outros. Estes critérios distintivos, por um lado, os caracterizam em 

um processo de alteridade promovedora de estereótipos, estigmas e até barreiras 
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sociais, mas por outro, os institui como um grupo detentor de direitos políticos e 

sociais como qualquer outro estabelecido em âmbito social.  

A terra, na área rural, congrega em si a base existencial de um grupo, 

ancorada na posse, na sua utilização e/ou usufruto comum. Desta forma, a ação 

política dos grupos negros rurais na luta pelo território, mostra-se como expressão 

máxima contra o sistema capitalista de terras; os grupos negros buscam demarcar, 

tanto seu espaço físico, ou seja, seu local de sobrevivência, quanto o seu modus 

operandi de vida, a maneira como se apropriam deste espaço. 

 

A terra (território) torna-se um valor de vida, um espaço de relações 
vividas, fruto da memória e da experiência pessoal e compartilhada. 
Nesse contexto, 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 (MALCHER, 
2009, p. 411). 

 

O controle das terras da Comunidade Quilombola da Barra é realizado por 

meio da coletividade. Esta define sua territorialidade cunhada em delimitações 

étnicas, tendo como crivo o parentesco, valores tradicionais, práticas culturais 

compartilhadas, circunstâncias específicas de enfrentamento coletivo baseadas na 

solidariedade e reciprocidade em suas atividades comuns ou diante das dificuldades 

frente a outros grupos. Existe ainda o sentimento de pertença ao quilombo, o que se 

manifesta pelo amor e carinho pela comunidade, “amo a minha comunidade”78; “tem 

quase 38 anos que eu to aqui... eu voltei em 1976 pra ficar e não saí mais”.79 

Infere-se que a abordagem essencialista inicial que demarca a forma de 

organização territorial e, por consequência, a construção identitária da comunidade 

quilombola da Barra, está perpassada por outros elementos situacionais e 

circunstanciais que os levam a assumir uma perspectiva de identidade étnica, 

política e dinâmica, que se transforma e que cria e recria suas ações; afirma ou 

minimiza suas práticas, a partir do interesse coletivo.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho procurou demonstrar o processo de construção identitária da 

Comunidade Quilombola da Barra pautado na oralidade como principal instrumento 

na coleta de informações sobre a comunidade supracitada, privilegiando a 

percepção e as experiências mais profundas dos seus atores sociais.  

Os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, marcaram a gênese da comunidade 

a partir da sua história de marginalização, sofrimento, resistência e conquistas, 

desvelada desde seu surgimento até os dias atuais. Buscou-se ainda instituir 

discussões sobre o conceito de quilombo e suas mudanças ao longo do tempo 

chegando à definição de Comunidade Remanescente de Quilombo ou Comunidade 

Quilombola. Trabalhou-se com o conceito de identidade a partir de constructos pós-

coloniais perpassando pelo entendimento de identidade étnica como um fenômeno 

dialético e desenvolvido na relação indivíduo e sociedade (BERGER, LUCKMANN, 

1974). Foram situadas questões relacionadas ao quilombo e sua construção sócio-

histórica, localizando as experiências da escravidão e o pós-abolicionismo no Brasil 

e no interior da Bahia. Nesse contínuo, foi demarcado o processo identitário da 

Comunidade Quilombola da Barra na perspectiva de seus moradores. 

A pesquisa permitiu constatar percepções ora diferenciadas, ora similares 

entre as faixas etárias entrevistadas, no que diz respeito à construção identitária da 

comunidade. Neste sentido, observou-se que os adolescentes pouco sabem sobre a 

história da comunidade e esta encontra-se baseada nas versões didáticas discutidas 

em sala de aula, especificamente, no dia da consciência negra; averiguou-se 

também que alguns costumes e tradições prevalentes na localidade são 

mencionados por esta faixa etária, mas sem detalhamento ou apropriação dos ritos. 

Sobre o fato de ser quilombola houve dificuldade entre os adolescentes em 

expressarem o entendimento do termo; estes levaram tempo até emitir uma resposta 

sobre o assunto, mas quando respondido fez-se referência à expressão “lutar pelos 

direitos”.  

Nos adultos o que se observou foi uma maior apropriação do processo sócio-

histórico local; neste grupo encontra-se o líder comunitário, Sr. Carmo, considerado 

grande referência na comunidade, mantenedor de uma memória identitária local, 

além de militante social. Os demais adultos descrevem vagamente a história de luta 
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e resistência de seus antepassados, nas relações sociais e de trabalho, iniciada com 

os bandeirantes no período escravocrata; alguns assinalaram o distanciamento 

afetivo e social entre as comunidades negras e brancas da região ocasionado pelo 

preconceito e discriminação racial; situam fortemente a desapropriação das terras 

quilombolas para a implantação da Barragem Luís Vieira como episódio causador de 

sofrimento e desgaste a toda população negra local e não apenas aos residentes do 

povoado do Riacho das Pedras; que tiveram suas terras inundadas; além disso, o 

entendimento acerca do fato de ser quilombola remete à aquisição de respeito por 

parte de outros grupos, conquista de direitos, especialmente à terra e outras 

melhorias locais,  suscitando o orgulho de ser e pertencer a um quilombo.  

As rememorações dos idosos, em sua maioria, pautaram-se em descrições 

mais detalhadas da infância e do trabalho diário na comunidade que também foram 

verbalizadas de forma expressiva pelos adultos; os costumes e tradições locais 

foram referenciados e, tais quais os adultos, eles também percebem a fragilidade 

das culturas tradicionais no cotidiano local, sejam no aspecto da culinária, dança e 

dos ritos religiosos. Consideram também que o desaparecimento gradual destas 

manifestações identitárias, dentre outros fatores, expressam o desinteresse das 

novas gerações em aprenderem os costumes e os desenvolverem na comunidade 

como eles (idosos) faziam. Verbalizaram que gostam de residir na comunidade 

plantando e manejando a terra; acentuam as dificuldades de viver na cidade em 

detrimento do campo, seu custo de vida, seu aspecto dinâmico e movimentado, 

corroborando com o parecer de alguns adultos e adolescentes que sentem a 

diferença do estilo de vida urbano e rural. Apontam ainda que o fato de serem 

quilombolas representa estar e fazer parte do quilombo, sentindo-se bem por compor 

este grupo e, tais quais os adolescentes, também sentiram dificuldades em emitirem 

respostas ante o termo quilombola. 

É importante salientar que, no momento da titulação das terras quilombolas 

da Comunidade da Barra, o Decreto Lei 4887/2003 não havia sido regulamentado e 

os critérios para a certificação das comunidades remanescentes de quilombo ainda 

não haviam sido definidos, metodologia esta que favorece a melhor apropriação e 

entendimento das comunidades remanescentes acerca da certificação e do fato de 

serem quilombolas.  

Constata-se também nos discursos que o processo de (re) construção 

identitária, ou de metamorfose como sintetiza Ciampa (1984), foi alimentado pela 
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legislação da posse das terras e pelo reconhecimento da comunidade enquanto 

remanescente do quilombo. Ciampa (1984), ainda em suas discussões, reflete que a 

característica sincrética da cultura atua decisivamente na construção e reconstrução 

dos costumes e tradições e, por consequência, em sua formação identitária, que se 

constrói a partir da descrição de uma história criada pelo indivíduo, sendo este, ao 

mesmo tempo, autor e personagem, que em paralelo pode compor sua história e 

influenciar na construção da identidade de outra pessoa. 

Nesse sentido, ser quilombola não prescinde do fato de ter sido escravo ou 

não, mas pela experiência compartilhada e trajetória vivida enquanto grupo situado 

historicamente. As comunidades negras rurais, especificamente a Comunidade 

Quilombola da Barra, tiveram sua existência apagada por um Estado de direito não 

equânime que atende às aspirações de uma estrutura desenvolvimentista de 

interesses latifundiários em detrimento de grupos sociais minoritários, bem como por 

outras esferas de poder que submeteram a comunidade a uma condição de 

inferiorização. Contudo, a visibilidade da comunidade Quilombola da Barra teve seu 

grande marco com a certificação do remanescente e as conquistas dos direitos 

culturais e territoriais impactando em seu processo de construção identitária. 

Efetivada a política pública na comunidade, o espaço de elaboração da 

identidade grupal foi sendo positivado em busca da estruturação e desenvolvimento 

local. Esse processo construtivo identitário encontra-se pautado nas diversas 

relações estabelecidas ao longo da história, sejam elas familiares, de conflito, 

hierarquia, bem como relações com a terra que faz emergir uma identidade de 

lavrador, sustentada por uma estrutura camponesa que consubstancia a identidade 

étnica quilombola. No entanto, a existência da identidade quilombola e de lavrador 

coexistem em um mesmo indivíduo e por consequência compõem a identidade 

coletiva, que se retroalimenta em meio às práticas diárias e as relações sociais, sem 

que uma anule a outra. 

É importante salientar que o rótulo jurídico de quilombola, formalmente 

instituído no dia 22 de dezembro de 1999, não significa que a compreensão acerca 

da identidade étnica não existia anteriormente com suas características vigentes 

seja de pertencimento à comunidade, relação com a terra, história de tradições 

diversas, reconhecimento de uma ancestralidade negra vinculada ao passado 

escravocrata brasileiro, dentre outros. Mas, importa dizer que esta identidade étnica 

passou a ser valorizada positivamente a partir do reconhecimento do Estado ao 
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efetivar uma política de reparação às comunidades negras, promovendo assim uma 

mudança valorativa em âmbito local, pois as relações cotidianas antes 

estigmatizadas passaram a ser positivadas e reconhecidas pela própria comunidade 

e pelos outros povoados de forma digna e respeitosa.  
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Apêndice A - Roteiro da entrevista semiestruturada com os 

residentes do quilombola as Barra – Rio de Contas, Bahia. 

 

 

 

Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO (A) ENTREVISTADO (A) 

 

1.  Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 

2.  Idade____________________ 

3. Data de Nascimento___________________________________________ 

5. Onde nasceu: Cidade__________________________________________ 

6. Nome da localidade em que vive_________________________________ 

7. Profissão_____________________________________________________ 

8. Escolaridade__________________________________________________ 

9. Estado civil___________________________________________________ 

10.Ocupação________________________________________________________

 

 



 
 

 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

1. Desde quando vive na Barra? 

 

2. Sempre residiu na mesma casa? 

 

3. Você sabe me dizer como a comunidade remanescente da Barra surgiu ou se 

formou? 

 

4. Quem fundou a Comunidade Quilombola da Barra? 

 

5. Quando ocorreu a certificação da comunidade? 

 

6. Quem lutou para que a certificação fosse concretizada? 

 

7. O que é ser quilombola? 

 

8. Você sabe relatar alguma história que demonstre com os negros viviam 

antigamente, quais seus costumes, o que gostava de fazer, como trabalhavam 

datas comemorativas (casamentos, festas religiosas), santos que 

homenageavam, comidas, chás que gostavam de fazer, musicas que cantavam?  

 

9. Como você aprendeu esses costumes e tradições? 

 

10. E hoje existe alguma dessas histórias, costumes, festas, comidas, músicas que 

são preservados dentro da comunidade, se houver, como é realizado? O que 

mudou? 

 

11. Como é o dia-a-dia na comunidade Remanescente da Barra, hoje? Como é a 

vida de vocês hoje? 

 

12. Como vocês cuidam da saúde? 

 

13. Quando adoecem que serviços procuram? Onde? Por quê? 

 

14. O que vocês fazem para se divertir? 

 



 
 

 
 

15. E quando vocês querem se locomover para outros locais, como fazem? 

 

16. Qual o tipo de trabalho realizado pelos moradores da comunidade? 

 

11. O que diferencia a vida no remanescente do quilombo da vida na cidade? 

 

12. Você gostaria de acrescentar algo sobre esta comunidade quilombola? Quando 

falo no Remanescente Quilombo da Barra o que lhe vem à mente? 

 

13.  Como é trabalhar a história do Quilombola da Barra em sala de aula? Pergunta 

realizada para os adolescentes e professora local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
Programa de Pós-graduação em Cultura, Educação e Linguagens 

    

  
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
 

Prezado Senhor(a),______________________________________________ 
        

Solicito a colaboração de V.Sa. em participar desta pesquisa realizada junto a 
Comunidade Remanescente de Quilombo da Barra. O estudo consistirá em 
averiguar o processo de construção identitária da comunidade remanescente do 
quilombo da Barra, a partir da Técnica da História Oral, sendo orientada pela Profa. 
Dra. Avanete Pereira Sousa, do mestrado de Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens e membro do Departamento dos estudos Linguísticos e Literários. A 
pesquisa será executada por meio de observação e entrevistas realizadas com 
alguns integrantes da comunidade. Esclarecemos que seu nome será mantido em 
sigilo, assegurando a sua privacidade. A sua participação na pesquisa é voluntária e, 
portanto, o senhor não é obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as 
atividades solicitadas pelo pesquisador, sendo ainda lhe garantido o direito de 
desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão o prejudique. 
Esperando contar com seu apoio, desde já agradeço a colaboração. 
 
 
AUTORIZAÇÃO 
 
 
Após ter sido informada sobre a finalidade da pesquisa autorizo a sua realização: 
 
 
 
_______________________________             ___________________________             
Assinatura do participante da pesquisa                 Nome da autora da pesquisa – 
pesquisadora 
 
 
 
 

_________________________________ 
                                                  Nome da orientadora da pesquisa 

 
 
 
 
 

Vitória da Conquista, ____ de __________ de __________ 



 
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
Programa de Pós-graduação em Cultura, Educação e Linguagens 

    

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 
 

    Prezado Senhor(a),__________________________________________________ 
         

Solicito a autorização de V.Sa. no que concerne a permissão do(a) 
adolescente_________________________________________________________, 
que encontra-se sob sua responsabilidade, em participar desta pesquisa realizada 
junto a Comunidade Remanescente de Quilombo da Barra. O estudo consistirá em 
averiguar os o processo de construção identitária da comunidade remanescente do 
quilombo da Barra, a partir da Técnica da História Oral, sendo orientada pela Profa. 
Dra. Avanete Pereira Sousa, do mestrado de Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens e membro do Departamento dos estudos Linguísticos e Literários. A 
pesquisa será executada por meio de observação e entrevistas realizadas com 
alguns integrantes da comunidade. Esclarecemos que seu nome será mantido em 
sigilo, assegurando a sua privacidade. A sua participação na pesquisa é voluntária e, 
portanto, o senhor não é obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as 
atividades solicitadas pelo pesquisador, sendo ainda lhe garantido o direito de 
desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão o prejudique. 
Esperando contar com seu apoio, desde já agradeço a colaboração. 
 
 
AUTORIZAÇÃO 
 
 
Após ter sido informada sobre a finalidade da pesquisa autorizo a sua realização: 
 
 
 
_______________________________      _______________________________             
Assinatura do participante da pesquisa                         Nome do(a) adolescente 

 
 
 
_______________________________       ________________________________ 
Nome da autora da pesquisa – pesquisadora           Nome da orientadora da pesquisa  

 
 
 

Vitória da Conquista, ____ de __________ de ___________ 
 
 

 

 


