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RESUMO 

 

A história da Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros (APNs) - Mocambo São 

Benedito, com recorte temporal entre 1986 e 2010, compõe o objeto desse estudo. Vinculado 

à entidade nacional surgida em São Paulo, em 1983, com o nome de “Agentes de Pastoral 

Negros”, inserido no contexto dos movimentos negros e propondo-se à missão de combater as 

práticas racistas na sociedade, o grupo surge em Vitória da Conquista, Bahia, na década de 

1990, ligado à igreja Católica, sobretudo, às Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), numa 

relação marcada por tensões que culminaram na ruptura com essa igreja na década seguinte. O 

grupo também estabeleceu relação com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que se 

deu, principalmente, com a intervenção de alguns professores que contribuíram decisivamente 

para a instalação do seu principal projeto: o curso pré-vestibular Dom Climério, pensado 

inicialmente, como facilitador para o acesso ao ensino superior de afro-brasileiros e 

estudantes de baixa renda. A metodologia aplicada constituiu-se, principalmente, na 

compilação e análise de diversas fontes escritas, iconográficas, orais e áudio visuais, com o 

cruzamento entre si, e em constante diálogo com o referencial teórico. As fontes acessadas 

demonstraram que os APNs constituíram a organização do movimento negro de maior 

relevância em Vitória da Conquista, provavelmente sendo precursores do debate étnico-racial 

relacionado à defesa das ações afirmativas e das políticas públicas de reparação social na 

cidade. O grupo também foi um importante ator social envolvido no reconhecimento de 

dezenas de comunidades remanescentes de quilombos na região, fundando, inclusive, a 

primeira “Casa do Estudante Quilombola” do Brasil, denominada “Zumbi dos Palmares”. 

Embalados pelo cenário das disputas políticas e da progressiva institucionalização, a trajetória 

dos APNs é repleta de aprendizados, tensões, contradições, conquistas e arranjos que se 

inscrevem nas construções discursivas das lutas por liberdade e cidadania dos negros e 

mestiços.  

 

Palavras-chave: Negros. Racismo. Lutas. Educação. Cidadania. 
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ABSTRACT 

 

The history of the Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros (APN’s) – Mocambo São 

Benedito, between the years 1986 and 2010, is the subject of this study. Initially called 

“Agentes de Pastoral Negros” and inserted in the context of the black movements, for the 

purpose of fighting racist practices in the society. The group is formed in Vitória da 

Conquista, Bahia, in the decade of 1990, connected to the Catholic Church, especially the 

Basic ecclesial communities (BEC’s). Its tense relationship with the church collapsed in the 

following decade. The group established a relationship with the Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia characterized by the participation of some teachers who have critically 

contributed for the establishment of its main project: The pre-vestibular course Dom Climério, 

initially conceived for facilitating the access of Afro-Brazilian and low-income students to 

higher education. The methodology applied in the current work is mainly composed by the 

analysis, crossing and compilation of information from many sources: Written, iconographic, 

oral and audio-visual, constantly retrieving the theoretical background. The accessed sources 

demonstrate that the APN’s were the most relevant black movement organization in Vitória 

da Conquista and probably have been the precursors of the ethnic and ratial debate concerning 

the defense of the affirmative actions and the public policies on the city social repairing. The 

group was also an important social actor involved in the recognition of dozens of remaining 

quilombo communities in the region, including being responsible for the fundation of the first 

“Casa do Estudante Quilombola” in Brasil, called “Zumbi dos Palmares”.  The trajectory of 

the APN’s is marked by a background of political disputes and the progressive 

institutionalization of the organization and is full of learning, tension, contradictions, 

achievements and agreements which are encrusted in the discursive constructions of  African-

Brazilian and  mestizos fights for freedom and citizenship. 

 

Keywords: Afro-Brazilian. Racism. Fights. Education. Citizenship 
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INTRODUÇÃO 

 

Orixá de Frente 

(Roberta Sá)
1
 

 

Venha ver como é lindo uma preta na roda 

Toda se bulindo, Iaiá 

O pano da costa do ouro, cobrindo o colar. 

 

Quando a preta samba no 'zói' de Ioiô, é tanto querer bem 

Bem que Iaiá queria, ao menos por um dia 

Ser preta também. 

 

Veja toda sexta-feira quando a preta vai pra feira 

Descendo a ladeira, que dengo que tem 

Nos seus zerenguendens. 

 

Dois de fevereirovai no rio Vermelho 

Ela vai sambar, vai botar presente 

Pro orixá de frenteNas ondas do mar 

  

 Se a composição histórica e social nos oferece situações como essa, evidenciadas na 

letra da música Orixá de frente, em que o modo de vida de uma “preta” é benquisto e até 

invejado por “brancos”, há, por outro lado, situações em que a inferiorização dos negros é 

revelada como uma realidade perversa, que faz parte da sociedade brasileira; uma sociedade 

construída em torno de contradições que lhe permite proclamar-se étnico-racialmente 

democrática e, ao mesmo tempo, assentar-se em juízos de valor segregacionistas, herdados 

dos períodos escravista e pós-abolicionista que transbordam sub-repticialmente para o século 

XXI, como revela o flagrante na fala de uma jornalista sobre a chegada de médicos cubanos 

para o programa mais médicos
2
, em 2013 (figura 1): 

 

Figura 1: Mensagem postada por jornalista em página do Facebook 

 
Fonte: Carta Capital

3
 

                                                           
1
Roberta Sá. Discografia.  Disponível em: 

http://robertasa.com.br/site/discografia/?mith&categoria=albuns&pasta=2 acesso em 26/07/2014. 
2
 Programa do governo federal para ampliar o número de médicos no Brasil. As vagas abertas no interior no país 

e nas periferias são oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros, não sendo preenchidas, a oferta é estendida 

a estrangeiros. A previsão de contratação é de cerca de 15.000 médicos de outros países, boa parte de Cuba.   
3
Processada: Jornalista que criticou “cara de empregada” de cubanas. 10 de setembro de 2013. Disponível 

em:http://www.cartacapital.com.br/sociedade/sindicato-das-domesticas-de-sp-entra-com-acao-contra-micheline-

borges-5972.html acesso em 04/01/2014. 

 

http://robertasa.com.br/site/discografia/?mith&categoria=albuns&pasta=2
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/sindicato-das-domesticas-de-sp-entra-com-acao-contra-micheline-borges-5972.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/sindicato-das-domesticas-de-sp-entra-com-acao-contra-micheline-borges-5972.html


12 
 

 

 O caso acima citado revela muito sobre o que pensa, e como pensa, grande parte da 

população. Se, por um lado, nos dias atuais, é raro encontrar alguém que se declare 

abertamente “racista”; por outro, é muito comum encontrar, nas práticas cotidianas, elementos 

sutis (ou nem tão sutis como neste caso) que revelam uma prática de inferiorização dos negros 

e mestiços. Em um veículo de comunicação em que a jornalista sentiu-se à vontade para 

revelar sua opinião, ela desqualifica obtusamente o trabalho das empregadas domésticas e, de 

modo rude, desvaloriza a aparência dessas mulheres que encontra par na aparência das 

médicas cubanas. Como é sabido, boa parte das empregadas domésticas no Brasil e boa parte 

das mulheres cubanas são “negras”. Estaria a jornalista falando de outra coisa que não das 

características de “racialização” quando se referiu à aparência? 

 Casos como esse substanciam o discurso dos Agentes de Pastoral Negros que afirmam 

a existência histórica de práticas racistas no Brasil e a necessidade de combatê-las em nome 

da construção de uma sociedade que respeite a diversidade social, como estratégia para a 

igualdade de acesso à cidadania. Em função das características do racismo brasileiro, os APNs 

e, de um modo geral, os movimentos negros que se estabeleceram a partir da década de 1970 

empenharam-se não só em combater o racismo, mas em convencer a sociedade brasileira de 

que ela era racista, como condição impreterível para que houvesse movimentos de mudança 

neste quadro. Assim, um dos resultados palpáveis desses esforços foi o reconhecimento, por 

diversos setores sociais, da existência de práticas racistas no Brasil, inclusive pelo Estado. 

Como afirma Amílcar Pereira (2010, p.239), “Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro 

presidente da república a reconhecer publicamente, em um seminário internacional, a 

existência de discriminação racial em nossa sociedade”. 

 Na contemporaneidade, negros/mestiços, e outras etnias, continuam sendo a parcela da 

população que menos tem acesso à riqueza, educação, saúde e outros indicadores sociais, 

como afirma o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). A análise dos 

dados do ano de 2005 indica que “os brancos brasileiros têm indicadores de desenvolvimento 

humano maiores em todas as regiões e todos os estados do país.” 
4
 

 O racismo na sociedade brasileira é histórico. No início do século XX a população 

negra se encontrava não apenas marginalizada, mas, ainda, considerada como um empecilho 

para o desenvolvimento do país, prosperando uma corrente de pensamento que a apontava 

como sub-raça e proclamava a sua condição de inferioridade enquanto ser humano. Silvio 

                                                           
4
PNUD. Branco de 91 supera negro de 2005 no IDH. 19 de setembro de 2008. Disponível em 

http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=1990  acesso em 12/12/2013.   

http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=1990
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Romero, importante intelectual do período, era um dos que defendiam tal ideia. Segundo ele, 

“Tanto os indígenas, como os negros, reagiram sobre a raça predominante. Sei muito bem que 

brancos haverá, que a uma tal ou qual concorrência d'essas raças inferiores”(ROMERO, 1909, 

p.135), ou seja, por ser biologicamente superior, a raça branca acabaria por sobrepujar os 

negros e os índios. O autor fundamentava suas ideias a partir de correntes do pensamento 

cientificista, da eugenia e do darwinismo social, propostos, principalmente, por pesquisadores 

europeus do século XIX, como o francês Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), que 

defendiam a suposta superioridade da raça branca.  Como diz Romero (1909, p.67): “(...) pelo 

livro de Gobineau — Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, que me cahira nas 

mãos desde começos de 1868 e é onde se acha o germen de todas as minhas ideias 

ethnographicas.” 

 O desafio posto era: Como pensar no “desenvolvimento” de um país, já tão mestiço, 

como o Brasil? A originalidade dos intelectuais brasileiros, na passagem do século XIX para o 

XX, foi pensar que a sociedade brasileira deveria passar, gradual e naturalmente, por um 

processo de embranquecimento, em níveis culturais e biológicos, como esperava Romero 

(1909, p.135): 

 

O sangue portuguez, em um poderoso rio deverá absorver os pequenos, 

confluentes (?) das raças índia e ethiopica. Em a classe baixa tem lugar esta 

mescla, e como em todos os paizes se formam as classes superiores dos 

elementos das inferiores, e, por meio d'ellas se vivificam e fortalecem, assim 

se prepara actualmente na ultima classe (?) da população brasileira essa 

mescla de raças, que d'aqui a séculos influirá poderosamente sobre as classes 

elevadas, e lhes communicará aquella actividade histórica para a qual o 

império do Brasil é chamado. 

 

A obra, “Redenção de Can” (Figura 2), do pintor Modesto Brocos, referenciada numa 

controvertida passagem bíblica, parece dialogar com aquela perspectiva de que a eliminação 

física e cultural dos negros, através do processo de miscigenação, era uma condição para o 

desenvolvimento do Brasil, ao demonstrar uma família aparentemente contente com o 

nascimento de um novo membro de tez “branca”, contrastando com os fenótipos de sua 

linhagem materna, negra/mestiça.  
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Figura 2: Pintura – “Redenção de Can” (1895) 

 
Fonte: Acervo do Museu Nacional de Belas artes, publicado na Revista de história

5
 . 

 

A pintura representa bem os interesses “desenvolvimentistas” das camadas altas e 

médias da sociedade brasileira que consideravam os signos culturais africanos ou afro-

brasileiros impróprios para o rumo “civilizado” que se pretendia dar à nação. Era preciso se 

livrar de uma certa africanidade que estava no sangue e na cultura. 

O ponto de vista de Sílvio Romero filia-se a uma corrente “eugenista”, de teorias 

“pseudocientíficas” que estavam na ordem do dia, na passagem do XIX para o XX, vinculada 

à expansão imperialista no mundo. Pretendia justificar a ação exploradora de países 

industrializados sobre povos dos continentes africano e asiático como uma “ação civilizadora” 

da raça “superior”, branca e europeia. 

O médico e pesquisador Nina Rodrigues, outro “racista por ofício” (VAINFAS, 1999, 

p.3), também se apoiou no discurso “cientificista” do século XIX, para declarar a 

inferioridade da “raça” negra, em sua obra, Os africanos no Brasil, quando ele cita o próprio 

Sílvio Romero (ROMERO apud RODRIGUES, 2010, p.7): “o negro não é só uma máquina 

econômica; ele é antes de tudo, e mau grado sua ignorância, um objeto de ciência.”  

Se, por um lado, no decorrer do XX, a ciência recusou esses postulados, por outro, 

essa “inferioridade” do negro continuava a ser apropriada e resignificada nas práticas e nas 

representações do pensamento ordinário da sociedade brasileira como se via, por exemplo, 

nos anúncios de emprego que exigiam “boa aparência”, ou nos infames e reveladores ditados 

                                                           
5
O futuro era branco. Disponível em http://www.revistadehistoria.com.br/secao/perspectiva/o-futuro-era-branco  

acesso em 06/08/2014. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/perspectiva/o-futuro-era-branco
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populares do tipo “branca pra casar, mulata pra f... e preta pra trabalhar” (HANDELMAM 

apud FREYRE, 2006, p.72). 

Para Schwarcz (1993), o próprio conceito contemporâneo de “raça”, que se vincula às 

ciências, notadamente à biologia, se estabeleceu apenas a partir do século XVIII na Europa 

com o movimento cientificista que se apropriou de teorias como a seleção natural das 

espécies, do inglês Charles Darwin, para fundamentar a suposta “supremacia racial branca”, 

justificada pelo expansionismo imperialista das nações industrializadas naquele período. É 

esta “base científica” que aporta no Brasil do século XIX, influenciando o próprio imperador, 

D. Pedro II, e estimulando a criação daquelas primeiras instituições de produção de ciência no 

país. 

Esses fundamentos, hoje tomados pela ciência como equivocados, não deixaram de 

penetrar fortemente nas sociedades, ajudando a compor modelos políticos importantes em 

todo o século XX no mundo, como o nazi-fascismo na Europa, o Apartheid na África do Sul e 

as leis segregacionistas nos EUA. No Brasil, como diz Schwarcz (1993, p. 313), “o problema 

racial é, portanto, a linguagem pela qual se torna possível apreender as desigualdades sociais 

perfeitamente observáveis, uma certa singularidade nacional”. E é nesse viés da complexidade 

da linguagem que encontramos o elo entre as demandas dos APNs, na luta por igualdade de 

direitos sociais no século XXI, e aquelas transformações que começaram no final do século 

XIX. O racismo que se instalou com o pós-abolição no Brasil, e continua a existir no 

subterrâneo das relações até os dias atuais, sob as estratégias da dissimulação, escamoteadas 

na linguagem, manteve a inferiorização de negros e mestiços, sem, contudo, lançar mão de 

uma legislação racialista. Como corrobora Albuquerque (2009, p. 123): 

 

Fazer transbordar para a sociedade pós-abolição as regras sociais do mundo 

escravista foi o principal empenho das elites. Entre as formas de salvar os 

ex-senhores do desatino estava a de garantir-lhes a exclusividade da 

condição de cidadão. 

 

A força dessa ideologia enraizou-se no século XX nos movimentos negros da época 

como a Frente Negra Brasileira (1931) e a Convenção Nacional do Negro Brasileiro (1945). 

Segundo Jacques D´Adesky (2005, p.72), esses organismos procuravam estabelecer uma 

identidade de grupo que exaltava valores culturais ocidentais e inferiorizava práticas culturais 

afro-brasileiras. A percepção dessa ideologia assimilacionista, e seus consequentes danos à 

população negra, configuram-se como uma das principais razões para a formação e a 

expansão dos APNs no Brasil, conforme nos mostra Rocha (1998, p. 108). O autor, então 
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membro da organização, participou de diversos encontros da entidade e, para ele, a recusa do 

assimilacionismo pelo grupo, representava a reconstrução da “cultura negra”: 

 

[...] através da história, foram ficando evidentes elementos de uma cultura 

diferente, que de acordo com o processo de branqueamento da sociedade 

brasileira, não passava de folclore [...] Os encontros (dos APNs) 

proporcionavam o crescimento de uma consciência de que a comunidade 

negra era mantenedora de uma cultura de resistência muito grande na 

dinâmica da vida do povo. Nos encontros nacionais, fundamentalmente, 

podiam-se observar grandes momentos de expressão desta cultura marcada 

por elementos da vida da comunidade negra. De norte a sul, os elementos 

culturais fluíam como formas de se trabalhar a negritude (1998, p. 108).  

 

Assim como o assimilacionismo, outra corrente ideológica à qual os APNs se 

opuseram, como de modo geral os movimentos negros o fizeram, foi a que preconizava que 

no Brasil existe uma “democracia racial”. É em contraposição a essa noção que os 

movimentos negros ganharam as feições atuais. Segundo afirma Jacques D´Adesky (2005, 

p.153), “O Movimento Negro contemporâneo, que surge nos anos 1970, vai estruturar-se 

sobre premissas diferentes. Seu objetivo é subverter, de alto a baixo, a ideologia do 

branqueamento desmascarando o mito da democracia racial”. A noção da existência de uma 

“democracia racial” no Brasil é comumente creditada à obra do sociólogo pernambucano 

Gilberto Freyre, sobretudo, “Casa Grande e Senzala”. Ao falar de brancos e pretos, e de “ex-

senhores e ex-escravos”, ainda na primeira metade do século XX, o autor afirma: 

 

[...] a força, ou antes a potencialidade da cultura brasileira, parece residir 

toda na riqueza dos antagonismos equilibrados... somos duas metades 

confraternizantes que se vêm mutualmente enriquecendo de valores e de 

experiências diversas, quando nos completarmos um, em um todo, não será 

com o sacrifício de um elemento ao outro... mas atingindo o ponto em que 

uma metade de sua personalidade não procure suprimir a outra. O Brasil 

pode-se dizer que já atingiu este ponto (FREYRE, 2006, p.418). 

  

 Para os APNs e demais organizações contemporâneas do movimento negro, ao 

preconizar a existência desse equilíbrio já naquele momento (a primeira edição do livro é de 

1933), Gilberto Freyre concebia a existência de uma harmonia na sociedade brasileira que não 

encontrava fundamentação nas diversas situações de opressão sob as quais viviam a maioria 

dos negros no Brasil. 

 Por um lado, é possível que as elites nacionais tenham se apropriado discursivamente 

da tese dos “antagonismos equilibrados” de Freyre (2006, p.116),na qual ele diz que “a 

cultura brasileira tem sido (...) um processo de equilíbrio de antagonismos” produzindo, 

subrepticialmente, a noção de “democracia racial”, como justificativa para a manutenção de 



17 
 

relações sociais opressivas através da negação da existência do racismo. Ora se não há 

racismo não há porque se lutar contra ele; logo, as reivindicações dos APNs e dos 

movimentos negros em geral estariam desautorizadas e seriam desnecessárias.  

Por outro lado, é preciso contextualizar a obra de Gilberto Freyre, considerando que 

ele a escrevera no início do século XX, para notar ali importantes avanços: primeiro, a 

valorização do negro. A maioria dos seus antecessores, como Sílvio Romero e Nina 

Rodrigues, partiram do princípio de que os negros eram inferiores e que um projeto de nação 

desenvolvida passaria necessariamente pelo apagamento das identidades negras. Segundo, 

sem necessariamente negar o valor das relações econômicas, Freyre centra sua pesquisa na 

cultura, o que se tornou de grande valor para um fazer da História enquanto ciência, no século 

XXI, que nos ajudou a repensar a escravidão e descobrir ali uma sociedade mais complexa do 

que poderia nos oferecer uma visão economicista da história. 

 A epígrafe de um trecho da música de Roque Ferreira, interpretada por Roberta Sá, 

seria um bom exemplo do que Freyre tentou demonstrar: “Quando a preta samba no 'zói' de 

Ioiô, é tanto querer bem. Bem que Iaiá queria, ao menos por um dia, ser preta também”. 

Somente o exame da história à luz das complexidades culturais poderia atentar para situações 

em que o senhor poderia tratar seu escravo “dengosamente”, como diz Freyre, ou a senhora de 

escravo pudesse, em alguns momentos, querer ter a vida de uma escrava, ou de uma “preta” 

livre, nesse caso particular; desejo relacionado à capacidade de sedução da “preta”. Ao 

mesmo tempo é significativo o sentido de proximidade concebido pela linguagem quando a 

escrava, ou “preta” livre, trata o senhor de “ioiô” e a senhora de “iaiá”. Claro que não 

podemos deixar de considerar a perigosa possibilidade de tal forma de tratamento escamotear 

uma relação que, sabe-se, é de exploração da mão de obra. Sobretudo, encontramos aqui uma 

leitura que revela a importância das representações e práticas culturais do universo dos negros 

para a sociedade brasileira como um todo. 

Como se tem visto, na maioria dos autores referenciados neste estudo, as práticas 

racistas têm logrado certa permanência na história do país, reeditadas conforme a conjuntura 

em que se inscrevem. No século XX, o combate a essas práticas associou-se normalmente às 

lutas por cidadania e um dos caminhos encontrados ligara-se aos movimentos negros; a partir 

deles, surgiram várias organizações como os Agentes de Pastoral Negros. Estes grupos se 

inseriam no quadro dos movimentos sociais que ganharam relevância nas décadas de 1980 e 

1990. Conforme esclarece Maria Gohn (1997, p.251), existem vários conceitos de movimento 

social, entre os quais a autora, “assumindo os riscos de cometer equívocos”, propõe: 
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Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais 

coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em 

certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, criando 

um campo de força social na sociedade civil. As ações se estruturam a partir 

de repertórios criados sobre temas e problemas em conflitos, litígios e 

disputas vivenciados pelo grupo na sociedade. As ações desenvolvem um 

processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva para o 

movimento, a partir dos interesses em comum. Esta identidade é 

amalgamada pela força do princípio da solidariedade e construída a partir da 

base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, 

em espaços coletivos não-institucionalizados. Os movimentos geram uma 

série de inovações nas esferas pública (estatal e não-estatal) e privada; 

participam direta ou indiretamente da luta política de um país, e contribuem 

para o desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e política. Estas 

contribuições são observadas quando se realizam análises de períodos de 

média ou longa duração histórica, nos quais se observam os ciclos de 

protestos delineados. 

 

Assim, os Agentes de Pastoral Negros tomam parte de um contexto de transformações 

na cultura política da América Latina, em que alguns grupos oprimidos ou inferiorizados 

começavam a pautar suas lutas em torno de direitos sociais coletivos e da cidadania coletiva. 

Rompendo, gradualmente, com a tradição de subserviência aos setores sociais mandatários e, 

também, como diz Maria Gohn (1997, p.226), com “a clássica cultura política de aceitação da 

dominação, de trocas de favores, de espera de imobilidade da sociedade diante de um Estado 

tido como todo-poderoso”, de um modelo político que confundia, constantemente, o público 

com o privado, em que os gestores utilizavam os cargos públicos, abertamente, para 

beneficiar os amigos e apadrinhados, na expectativa de garantir seu apoio político em futuras 

disputas eleitorais. Ao mesmo tempo, os indivíduos comuns esperavam, com seu voto, 

conseguir pequenas barganhas, como uma feira, uma dentadura, um saco de cimento, o 

prestígio de participar de uma festa oferecida pelo candidato, etc. 

Esta curva no comportamento político da sociedade latino americana relaciona-se às 

contradições e mudanças da igreja Católica no continente, ao conjunto de mudanças que têm 

lugar a partir do Concílio Vaticano II e os subsequentes congressos de Medelín e Puebla, 

ocorridos entre as décadas de 1960 e 1970, em que tiveram voz certos grupos, ligados a 

setores populares, notadamente à teologia da libertação, que impulsionaram uma mudança no 

eixo de sua política na América Latina, até então, comprometida com as elites dominantes, 

exercendo influência junto aos caudilhos, coronéis, demais mandatários locais e, no Estado, 

por meio de partidos democratas cristãos e movimentos sociais como a Ação Católica. 

Segundo Maria Gohn (1997, p.230), “A partir do Concílio ela (a igreja Católica) desenvolveu 

estratégias para voltar-se para a sociedade civil passando a ser, ela própria, um agente ativo na 

organização dessa sociedade, por meio das pastorais e Comunidades Eclesiais de Base”. 
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 No Brasil, as CEBs foram ponto de partida de vários movimentos sociais e dos quais 

saíram importantes organizações como a Pastoral do Índio, a Pastoral da Mulher, a Pastoral da 

Terra, que originaria o Movimento dos Sem Terra (MST) e, é claro, contribuiu para o 

surgimento dos Agentes de Pastoral Negros, dentre outras organizações. Dentro do clima de 

crescimento dos movimentos sociais, no final dos anos 1970 e durante toda a década de 1980, 

tomaram corpo as reivindicações pelo fim da ditadura militar, seguindo-se à campanha pelas 

eleições diretas, que ficou conhecida como – diretas já! – Também a campanha de caráter 

generalizado pela educação pública de qualidade, crescimento das organizações trabalhistas e 

dos sindicatos que se relacionaram à fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 

do Partido dos Trabalhadores (PT), cujas trajetórias, nas décadas de 1980 e 1990, ligavam-se 

aos movimentos sociais, e inúmeros movimentos relacionados não apenas às demandas de 

natureza econômica, mas também de gênero, de opção sexual e afetiva,  de idade, de cor, 

ambientais, étnico-raciais, etc. Segundo Maria Gohn (1997, p.320), “no plano geral, a 

principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros dos últimos vinte 

anos foi na reconstrução do processo de democratização do país” referindo-se ao período que 

antecedeu 1997; assim, os movimentos sociais envolveram-se politicamente, inclusive 

partidariamente, com os projetos do  Brasil pós-ditadura militar. 

 É nesse cenário que os APNs se desenvolvem e adquirem relevância sócio-política, 

sobretudo após as celebrações do centenário da abolição, em 1988, em que tiveram relevante 

participação, expandindo-se, a partir daí, em todo o território nacional com a criação de 

núcleos denominados de mocambos. Na década de 1990 surge, em Vitória da Conquista, a 

Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros Mocambo São Benedito, importante núcleo 

dos APNs no Brasil, que constitui o objeto central desta pesquisa. 

Como suporte bibliográfico foram consultados diversos autores. As questões 

relacionadas aos APNs e a outros movimentos negros, foram abordadas a partir dos trabalhos 

de José Geraldo da Rocha (1998), Nuno Coelho; João Pio (2010), Flávia Rios (2008), Jacques 

d´Ádesqy (2005) e Amilcar Pereira (2010). Na abordagem de temas relacionados à população 

negra e mestiça de Vitória da Conquista, ou do Sertão da Ressaca, importaram as pesquisas de 

Itamar Aguiar (2007) e Isnara Ivo (2012). Para as reflexões sobre escravidão, liberdade e 

cidadania, em contextos de racialização, foram importantes as obras de Sidney Chalhoub 

(2011), Albuquerque (2009) e Lilian Schwarz (1993) e (2007). As leituras de Bakhtin (2010), 

Derrida (2009), Paul Gylroy (2001), Serge Gruzinski (2001), Roger Chartier (2002) e Stuart 

Hall (2011) subsidiaram as reflexões sobre linguagem e identidade. Ainda outros importantes 

autores foram consultados ao longo de toda a dissertação, sobretudo no capítulo 1, 
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constantemente em diálogo com fontes escritas e orais, prospectadas junto aos APNs, e fontes 

da internet como os sítios de UESB, CNBB, PMVC, Vaticano, IBGE, Pnud, blogs e jornais.  

O diálogo com o referencial teórico acontece praticamente ao longo de todo o texto, 

mas centra-se no capítulo 1, quando foi analisada a formação dos APNs no Brasil, sua relação 

com a igreja Católica e com o contexto histórico das lutas sociais, nas décadas de 1970 e 

1980. Também relaciona as demandas dos APNs com a história das lutas por liberdade e 

cidadania a partir do processo abolicionista, articulando-as, entre outras coisas, à problemática 

da linguagem, por último discutindo as questões identitárias acionadas pela organização no 

Brasil e em Vitória da Conquista. 

Entre as fontes escritas destacam-se os documentos arquivados pelos APNs do 

mocambo São Benedito já classificados pelo grupo em pastas contendo relatórios de 

atividades anuais, panfletos, documentos jurídicos e fiscais, convênios, fotos e notícias de 

jornais. Também os documentos mantidos sob guarda do padre José Carlos Conceição que 

foram classificados fotografados e arquivados digitalmente. Todos cedidos gentilmente para a 

pesquisa. Alguns documentos têm lugar no anexo de fontes no final do texto. Essas fontes 

aparecem principalmente no capítulo 2, que tratam da formação do mocambo São Benedito 

entre 1986 e 2004, sua relação com as Comunidades Eclesiais de Base em seus momentos 

iniciais, identificando três principais atores sociais diretamente responsáveis pela construção 

da organização em Vitória da Conquista: a igreja Católica, a UESB (Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia) e o grupo articulado a partir da liderança de Elizabeth Ferreira Lopes 

Moraes “Beta”. Neste capítulo, discutem-se as articulações destes atores sociais e suas 

tensões, inclusive nas disputas de poder e legitimação inspiradas em torno de dois signos: 

APNS e Pastoral do Negro, chegando por fim à ruptura com a igreja Católica.  

Outra fonte foi o documentário “Herdeiros de Zumbi”, produzido em 2003 para os 

APNs de Vitória da Conquista, que conta a história do grupo e sua intervenção em 

comunidades quilombolas da região, também os registros áudio visuais de eventos ocorridos e 

gravados pela Câmara de Vereadores de Vitoria da Conquista em 2007, encontrados no 

arquivo dos APNs. Essas fontes foram utilizadas ao longo de todo o texto, concentrando-se 

um pouco mais no capítulo 3, que versa sobre o processo de institucionalização do grupo 

relacionado ao processo de implantação das políticas públicas de ação afirmativa e de 

reparação social pelo Estado brasileiro a partir de 2003, incluindo a regulamentação das terras 

de remanescentes de quilombos e, também, das relações políticas, inclusive partidárias, da 

organização local. 
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Entre as fontes orais destacam-se as entrevistas produzidas para esta pesquisa, 

realizadas com membros, e colaboradores do mocambo São Benedito e do curso pré-

vestibular Dom Climério no ano de 2014 e arquivadas digitalmente. As oito pessoas 

entrevistadas foram: Elizabeth Ferreira Lopes Moraes (Beta), 59, professora; Maria Idalina 

Lopes Santos, 67, professora; Deusdete de Jesus Oliveira (Detão), 50, pedreiro; José dos 

Santos Souza (José Santos), professor; Inês P. Santos, 37, professora; José Carlos Conceição 

(padre José Carlos), 54, padre; Carlos Alberto Pereira Silva (Cacá), 50, professor; Maria 

Cristina Dantas Pina, professora; e Fábio Sena Santos, 40, jornalista
6
. 

A metodologia aplicada constituiu-se, principalmente, na compilação e análise das 

diversas fontes escritas, iconográficas, orais e audiovisuais; seu cruzamento entre si e em 

diálogo com o referencial teórico. Este estudo está inserido na História do Tempo Presente, 

entendendo a História como uma investigação do ser humano no tempo, a partir das demandas 

do presente. Há uma constante interação do presente e do passado pelas realizações humanas, 

uma dialógica passado/presente, portanto um conhecimento não estático. “É que a história do 

tempo presente é feita de moradas provisórias para retomar uma expressão de Santo 

Agostinho. Sua lei é a renovação. Seu turnover verifica-se rapidamente” (BÉDARIDA, 2002, 

p.221). O exame aqui realizado atém-se mais a questões da problemática que às 

periodizações, por isso mesmo a baliza temporal ganha fluidez em diversas passagens do 

texto. Acompanha-se, assim, a sugestão de Bédarida (2002, p.226), de que estudar os 

problemas, e não os períodos, é “o caminho da salvação para a história do tempo presente e 

também para toda a disciplina histórica”. 

A lida com as fontes é entendida na pesquisa como “representação” no sentido 

proposto por Chartier (2002), que não transporta, necessariamente, significados de verdades 

absolutas, ou de realidades, mas como apropriação de instrumentos utilizados na construção 

de uma inteligibilidade histórica. O que, ao mesmo tempo, não destitui a verdade, como alvo 

perseguido. Também nos importa as noções vinculadas à História Cultural, pensadas por 

Roger Chartier, notadamente o conceito de representação, vinculado ao modo como em 

diferentes tempos e lugares uma determinada realidade social é construída e aos mecanismos 

criados como categorias para a apreciação desta realidade quando diz: 

 

A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal                                    

objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma tarefa 

deste tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito as classificações, 

                                                           
6
Todos os entrevistados autorizaram por escrito a utilização de suas entrevistas para este estudo. 
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divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social como 

categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. Variáveis 

consoante as classes sociais ou os meios intelectuais, são produzidas pelas 

disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São estes esquemas 

intelectuais incorporados que criam as figuras graças as quais o presente 

pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado. 

(CHARTIER, 2002, p.16 a 17). 

 

As entrevistas foram transcritas e comparadas entre si, cruzadas com as demais fontes 

para inferir, daí, afirmações ou conjecturas sobre a história do grupo. Nelas, o entrevistado era 

solicitado a falar “sobre sua experiência junto aos APNs”. A partir daí, a entrevista era 

conduzida de modo a absorver o máximo de informações sobre a formação da organização, 

suas finalidades e seus posicionamentos frente às questões do mocambo São Benedito e do 

movimento negro em geral. Optou-se por um modelo de entrevista sem questões fechadas e 

direcionadas, apoiando-se, principalmente, no recurso da narrativa. 

O recurso do cruzamento das fontes foi constantemente utilizado, o que permitiu 

muitos avanços na pesquisa, inclusive, o de inferir sobre situações importantes reveladas 

muito mais naquilo que os documentos silenciavam do que naquilo de que eles falavam. Por 

exemplo, no caso do documentário “Herdeiros de Zumbi”, que trata dos APNs sem mencionar 

sua ligação histórica com a igreja Católica. 

O objetivo desta pesquisa foi realizar o registro histórico, analisar e refletir sobre o 

papel social da Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros – Mocambo São Benedito. 

Articulando a formação e o desenvolvimento dessa organização na cidade de Vitória da 

Conquista, com o grupo nacional, inseridos no campo dos movimentos negros no Brasil, 

contribuindo para a reflexão dos sentidos de suas lutas por igualdade de direitos e cidadania 

dos negros e mestiços. 

As indagações mais pertinentes a essa problemática foram: Qual o contexto sócio-

histórico do surgimento dos APNs no Brasil e em Vitória da Conquista? Como se 

estabeleceram na sociedade, as práticas racistas que os APNs se propõem a combater? Que 

atores sociais foram envolvidos e como eles se relacionaram na formação e desenvolvimento 

da organização em Vitória da Conquista? Qual a importância conferida à educação nas 

estratégias de ação do grupo na cidade? Quais elementos foram acionados pelos APNs na 

construção de uma identidade negra? Qual a relevância social da organização para a sociedade 

de Vitória da Conquista e região? 

Ao longo da dissertação são apresentadas, na forma de epígrafes dos itens e subitens, 

letras de músicas que dialogam com a temática da cultura afro-brasileira e do pan-

africanismo, como um convite ao leitor para emergir da densidade às vezes maçante da 
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escrita, e respirar da rica atmosfera artística e cultural que embala a problemática mais ampla 

do objeto pesquisado e que, pelas próprias limitações da dissertação, ficam externas ao texto. 

Longe das limitações da escrita acadêmica, a vida dos atores sociais, que aqui se tenta 

analisar, pulsa mais intensamente. 

A música compôs parte do fazer político dos APNs, nacional e localmente, como 

demonstram diversos documentos encontrados ao longo da pesquisa. Entre eles, um relatório 

de 2005 traz as letras de dezenove músicas, propostas para circular entre os núcleos do grupo 

no território brasileiro. O espírito discursivo dessas dezenove composições estava imerso nas 

“questões do negro”, a partir da abordagem católica própria aos APNs que se permitiam, em 

um mesmo texto, associar signos da religiosidade e cultura afro-brasileiras como: “nagô”, 

“Zumbi”, “axé”, “Olorum”, “sarava”; e signos da religiosidade católica como: “Deus”, 

“amém’ “louvai”
7
. 

Por fim, para delimitar o posicionamento do pesquisador em relação à pesquisa 

convém esclarecer que as indagações que me motivaram a estudar a Associação Cultural 

Agentes de Pastoral Negros Mocambo São Benedito surgem a partir de minha experiência 

como professor colaborador do curso pré-vestibular Dom Climério, principal ação social dos 

APNs em Vitória da Conquista, desde o ano de 2002. A experiência enriquecedora 

proporcionou-me a condição de observador privilegiado da problemática que hora proponho 

ser analisada. Atento para a impossibilidade de neutralidade do pesquisador, sobretudo no 

campo das Ciências Humanas. Espero não ter falhado no propósito da coerência e do rigor, no 

interesse de registrar e analisar parte da trajetória dessa organização e contribuir, 

minimamente, para a reflexão sobre sua história inserida no campo das lutas por liberdade e 

cidadania de negros e mestiços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fonte: Relatório “Agentes de Pastoral Negros – Conscientização Organização, Fé e Luta”. Arquivo dos APNs. 

Pasta de Inês P. Santos. 
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1. OS AGENTES DE PASTORAL NEGROS NO BRASIL 

 

Sorrow, Tears, and Blood
8
 

(Fela Kuti) 

 

Hey yeah! 

Everybody run run run 

Everybody scatter scatter 

Some people lost some bread 

Someone nearly die 

Someone just die 

Police dey come, army dey come 

Confusion everywhere 

Hey yeah! 

... 

 

1.1 O surgimento dos Agentes de Pastoral Negros no Brasil 

 

Nos anos 1980 ocorreram transformações importantes no Brasil, chegava ao fim a 

ditadura militar que se arrastava desde 1964. Entrelaçadas à substituição do regime político, 

eclodiram demandas sociais que se mantiveram, em certa medida, silenciadas sob a 

brutalidade daquele regime. Transcorridas três décadas desde então, algumas situações 

reclamam análise mais acurada da história do pós-ditadura, uma delas é a expansão dos 

“movimentos negros”. É neste contexto que se instalam a necessidade e a importância da 

pesquisa que pretendemos realizar sobre a história dos Agentes de Pastoral Negros - APNs, 

instituição que, segundo Rocha (1998, p.41), “(...) foi em toda a história do movimento negro 

organizado para lutar a partir de um enfoque religioso a organização de maior relevância”. 

José Geraldo Rocha, nascido em 1958, autodeclarado negro, participou ativamente do grupo 

APNs a partir de sua condição de membro da igreja Católica, ao mesmo tempo como 

militante e estudioso das questões do negro. Em 1997 conclui sua tese de doutorado, 

“Teologia e Negritude: Um estudo sobre os Agentes de Pastoral Negros”, tornando-se “o 

primeiro negro doutor em teologia no Brasil”. Sua tese foi publicada em 1998 e foi uma das 

obras de grande importância na condução deste estudo. 

A entidade APNs foi fundada na cidade de São Paulo, em 1983
9
, e espalhou-se por 

outros lugares do Brasil. Sua missão seria, entre outras, combater as práticas racistas dentro e 

fora da igreja Católica, conforme definição da arquidiocese de Belo Horizonte (MG): 

 

                                                           
8
 Fela Kuti. Sorrow, Tears, and Blood. 02 de abril de 2013. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=F4ZUnPWxgvcacesso em 19/06/2014. 
9
   Cf. Quilombo Central. Relatório do Primeiro Encontro dos APNs. São Paulo, 1983. Datilografado. Cf., 

também, Ana F. Valente Apud Rocha, (1998, p. 83). 

http://www.youtube.com/watch?v=F4ZUnPWxgvc
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A Pastoral tem como objetivos denunciar e combater o racismo no Brasil; 

resgatar a história, os valores culturais e religiosos do povo negro a fim de 

construir uma identidade positiva; intervir de modo efetivo na realidade com 

o propósito de reverter o quadro secular de exclusão da população negra.
10

 

 

 O alicerce de toda a organização dos APNs é formado por núcleos, denominados de 

mocambos/quilombos, que são compostos por, no mínimo, 5 associados. Nos estados, a 

organização estruturou-se nos “quilombos estaduais”. O quilombo do estado de São Paulo é 

denominado “quilombo central”. Em Vitória da Conquista foi fundado o mocambo 

denominado “São Benedito”, que constitui o objeto central desta pesquisa. Aparentemente, tal 

organização não segue critérios muito rígidos, já que os mocambos, ou pelo menos esse que 

estamos estudando, tem poder de ação independente de uma hierarquia. A própria 

denominação: “Mocambo São Benedito” não é usual na maioria das fontes que pesquisamos, 

salvo em documentos estritamente burocráticos. A maior parte dos registros, tanto orais, como 

escritos e áudio visuais, referem-se ao grupo como: “Agentes de Pastoral Negros”, ou apenas 

por sua sigla, “APNs” 

Seus primeiros componentes eram membros de comunidades católicas mas também 

pessoas com outros vínculos religiosos, ou que, apenas, militavam na causa do combate ao 

racismo, sem ter, contudo, filiação religiosa. Normalmente, essas pessoas já possuíam 

vínculos políticos anteriores, com certo ativismo em torno da “questão do negro”. A criação 

dos APNs, naquele momento, se deu por certa efervescência social, que se relacionava às 

necessidades de expressão da indignação ao racismo em meios populares; a uma reorientação 

da igreja católica em relação às questões afro-brasileiras, depois do Congresso de Puebla, em 

1979
11

.   

O que motivava as pessoas que fundaram os APNs era, sobretudo, a percepção da 

perversidade das práticas racistas, amplamente difundidas na sociedade brasileira, e a vontade 

impetuosa de transformar essa realidade. A entidade toma parte, assim, de uma história de 

resistência e negociação que se originou no período da escravidão, e com a própria 

colonização do Brasil, com aqueles escravos que, por meio de diversas estratégias coletivas 

ou individuais, se insurgiram contra a violência da escravidão. Essa história de resistência se 

resignificou após a abolição dos escravos (Lei Áurea/1888), quando a luta por liberdade 

                                                           
10

Vicariato Episcopal para ação social e política. Disponível em: 

http://www.arquidiocesebh.org.br/social/pastorais-sociais/agentes-de-pastoral-negrosas/ acesso em 05/12/2013. 
11

O congresso de Puebla configurou-se na III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que havia 

sido solicitada pelo Papa Paulo VI em 1977. Mas só veio a ser realizado em Puebla de los Angeles, México, no 

período de 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 1979, pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) 

durante a gestão do papa João Paulo II. Este tipo de conferência é de extrema importância para as tomadas de 

decisões da igreja Católica. 

http://www.arquidiocesebh.org.br/social/pastorais-sociais/agentes-de-pastoral-negrosas/
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passou a ser também a luta por reconhecimento (HEGEL, in D´ADESKY, 2005, p. 22) e 

direitos de cidadania, ou, mais amplamente, lutas de representação (CHARTIER, 2002). 

A trajetória dos APNs, em mais de trinta anos de existência, imbrica-se com 

conjunturas históricas do Brasil e do mundo que, para uma possível interpretação, poderíamos 

dividir em três blocos:  

1- Década de 1980: período em que ocorreu a fundação da entidade, impulsionada 

pelo surgimento de “movimentos negros” em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador que se 

assentavam na realidade nacional, mas, ao mesmo tempo, espelhavam a afirmação discursiva 

do pan-africanismo e do reconhecimento de uma cultura “negra” no mundo da arte, 

particularmente na música de jazz, soul e blues a partir dos EUA, de reggae, a partir da 

Jamaica, samba, a partir do Brasil, e diversas produções artísticas do continente africano a 

exemplo da música de jazz (afrobeat) do nigeriano Fela Anikulapo Ransome Kuti (1938-

1997), que foi membro do grupo Panteras Negras
12

.  

Assim, ao que parece, a formação dos APNs articula-se com a diáspora africana e com 

os trânsitos culturais do Atlântico (GILROY, 2001). A música parece ser a linguagem por 

excelência dos movimentos da diáspora africana (ver a música da epígrafe, Sorrow, Tears and 

Blood, que se refere a esse processo). Segundo William Edward Burghardt Du Bois (1999, 

p.298) as sorrow songs (canções da dor) eram entoadas pelos negros na labuta para lidar com 

a exaustão espiritual provocada pelo longo período de escravidão dos negros nos EUA. 

As sorrow songs possuíam raízes numa tradição musical vinda da África
13

. No 

decorrer da história dos negros nos EUA, a evolução dessas melodias compuseram os 

elementos iniciais da música de Blues e, substituindo o sentido de “dor” por um sentido de 

sensualidade na música de jazz no início do século XX, esses novos ritmos atravessam 

fronteiras dos cinco continentes. Na Nigéria, influencia a criação artística de Fela Kuti e da 

banda Nigéria 70, precursores do gênero musical afrobeat que atravessa novamente o 

Atlântico influenciando e sendo influenciada pelo movimento político Panteras Negras, na 

década de 1970. Assim, temos essa formação curiosa em Sorrow, tears and blood, cuja letra 

fala de um distúrbio urbano violento contra uma “comunidade negra”, sugerindo a dor, 

                                                           
12

Segundo Vargas (2005) os Panteras Negras surgiram como Partido Negro Revolucionário Estadunidense, 

fundado em 1966 em Oakland - Califórnia. A finalidade original do partido era patrulhar guetos negros para 

proteger os residentes dos atos de brutalidade da polícia. O grupo se expandiu até a década de 1970 agregando 

valores ideológicos “marxistas”, defendendo o armamento de todos os negros, para lutar por igualdade de 

direitos e indenizações pelos séculos de exploração.  
13

W.E.B. Du Bois (1999, p. 297) utiliza a expressão sorrow songs (canções da dor), no mesmo sentido de outras 

variações como slave songs ou works songs. “E assim por um acaso fatídico as canções do povo negro – o grito 

rítmico do escravo - erguem-se hoje, não só como a única música americana, mas como a mais bela expressão da 

experiência humana nascida deste lado dos mares”. 
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contudo marcada pela herança africana de ritmos dançantes que compõe também o afrobeat, 

invocando a alegria.  

Contestações ao racismo ocorriam em diversos lugares do mundo, em particular contra 

o regime do apartheid, na África do Sul, quando ganhou repercussão internacional a luta 

política do Congresso Nacional Africano de um de seus líderes em particular, Nelson 

Rolihlahla Mandela (1918 – 2013), cuja trajetória inspirou ativistas em vários lugares do 

mundo. Ao mesmo tempo, nos primeiros anos da década de 1980, acontecia no Brasil a 

desarticulação da ditadura militar, que abriria espaço para o surgimento de diversos 

movimentos sociais e políticos, que até então estavam silenciados pelo regime. Para alguns 

autores como Rios (2008, p.111) “O primeiro marco dos protestos reivindicativos do 

movimento negro contemporâneo (no Brasil) foi o ato público promovido nas escadarias do 

teatro municipal de São Paulo, no dia 07 de junho de 1978”. 

 2- Década de 1990: ocorre a ramificação dos APNs em diversas cidades do Brasil, 

bem como de todo o movimento negro, acompanhados do surgimento de diversos “cursinhos 

pré-vestibulares” de recorte racial para atender prioritariamente a estudantes “negros”. A 

emergência desses movimentos ‘forçam’ as universidades e o Estado a intervirem na 

sociedade com a promoção de políticas públicas de reparação e afirmação social, até certa 

medida, espelhadas nas experiências dos EUA iniciadas na década de 1970, que estabeleciam 

cotas para negros em universidades e cargos públicos.  Na década de 1990, houve uma 

reorganização política e econômica internacional, a partir da queda do muro de Berlim, em 

1989; a desarticulação da URSS e dos regimes autodenominados “socialistas” no leste da 

Europa e com o fim da Guerra Fria. É possível que as mudanças ocorridas no quadro político 

internacional tenham ocasionado certo desencantamento com o “marxismo” e com os partidos 

políticos de “esquerda”, o que possivelmente funcionou como um convite às pessoas que, até 

então, militavam nesses quadros, para que viessem a redirecionar parte de seus esforços para 

outras causas como a defesa dos direitos das mulheres, da preservação ambiental e do 

combate ao racismo.  

3- Anos 2000: torna-se evidente que questões relacionadas à cultura e à identidade 

entraram para a ordem do dia – novas e velhas realizações sociais que se fazem interpretar por 

muitas correntes de pensamento denominadas como mestiçagem, hibridismo ou 

multiculturalismo. O fenômeno transborda dos movimentos sociais e da academia para ações 

de Estado, que inicia um ciclo de políticas públicas de reparação social sem precedentes no 

Brasil, entendido por alguns como ações “racializadas” (GRIN, 2010, p. 102), com parte da 

sociedade repensando sua identidade. Com algumas tensões, antes recalcadas, agora expostas. 
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1.1.1 A igreja Católica e a formação dos APNs 

 

Odé Comorodé
14

 

 

Odé comorodé Odé comorodé,  

Odé Arerê Okê Odé comorodé, 

O de Maio Odé comorodé Onirê ... 

 

Em artigo denominado “A caminhada da Pastoral Afro-Brasileira”, publicado em seu 

sítio na internet
15

, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) situa o surgimento 

da história de suas organizações internas, que tratam das questões do “negro” a partir da III 

Conferência Geral do Episcopado Latino Americano, encontro que ocorreu na cidade de 

Puebla, México, em 1979, quando a igreja teria assumido sua parte de responsabilidade no 

processo de violência contra os negros no continente desde o período escravagista.  

O encontro de Puebla deu-se em um período singular da história da América Latina e, 

particularmente, do Brasil, quando vários países do continente estavam submetidos às 

ditaduras militares. Em contraposição a esses eventos, eclodiram inúmeros “movimentos 

revolucionários”, agremiações políticas, correntes filosóficas, intelectuais e populares que 

clamavam pelo fim desses regimes. A igreja Católica, que se declarava politicamente 

“neutra”, vivia algumas situações ambíguas. Por um lado, alguns grupos internos, entre os 

quais se destaca a “Teologia da Libertação”, defendiam um envolvimento político da missão 

religiosa a favor da “classe oprimida”, associando a trajetória de seu messias (Jesus Cristo) a 

uma luta comum dos mais “pobres”. Posicionando-se, discursivamente, contra as ditaduras e 

criticando o sistema socioeconômico capitalista, “A teologia da libertação foi o ideário 

religioso sobre o qual os ativistas dos APNs disputaram a representação do negro” (RIOS, 

2008, p.73). Por outro lado, os líderes mais poderosos da igreja se esforçavam por mantê-la 

contrária a tais posicionamentos políticos “de esquerda”, como deixa claro o resultado da 

Conferência de Puebla, sobretudo na declaração de abertura proferida pelo Papa João Paulo 

II: 

 

4. Ora bem, hoje em dia e por muitas partes — o fenômeno não é novo — 

correm «releituras» do Evangelho, resultado de especulações teóricas mais 

do que de autêntica meditação da Palavra de Deus e de um verdadeiro 

compromisso evangélico. Elas são causa de confusão, ao afastarem-se dos 

critérios centrais da fé e da Igreja e cai-se na temeridade de as comunicar, à 

maneira de catequese, às comunidades cristãs. 

                                                           
14

Ponto de Oxóssi. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/225157185/Ponto-Orixa acesso em 01/08/2014. 
15

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Disponível em: http://www.cnbb.org.br/afro-

brasileira/1978-a-caminhada-da-pastoral-afro-brasileira  acesso em 12/11/2013. 

http://pt.scribd.com/doc/225157185/Ponto-Orixa
http://www.cnbb.org.br/afro-brasileira/1978-a-caminhada-da-pastoral-afro-brasileira
http://www.cnbb.org.br/afro-brasileira/1978-a-caminhada-da-pastoral-afro-brasileira
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Nalguns casos ou se passa em silêncio a divindade de Cristo, ou então 

incorre-se de facto em formas de interpretação incompatíveis com a fé da 

Igreja. Cristo seria apenas um «profeta», um anunciador do Reino e do amor 

de Deus, mas não o verdadeiro Filho de Deus e nem seria, portanto, o centro 

e o objeto da mesma mensagem evangélica. 

Noutros casos pretende-se apresentar Jesus como um comprometido 

politicamente, como um lutador contra a dominação romana e contra os 

poderes e, inclusive, implicado na luta de classes. Esta concepção de Cristo 

como político, revolucionário, ou como o subversivo de Nazaré, não se 

compagina com a catequese da Igreja. Confundindo o insidioso pretexto dos 

acusadores de Jesus com a atitude do próprio Jesus — coisas bem diferentes 

— aduz-se como causa da sua morte o desenlace de um conflito político e 

cala-se a vontade de entrega do Senhor e ainda a consciência da sua missão 

redentora. Os Evangelhos mostram claramente que para Jesus era uma 

tentação aquilo que porventura alterasse a sua missão de Servo de Yahvé 

(12). Mais: Ele não aceita a posição daqueles que misturavam as coisas de 

Deus com atitudes meramente políticas (13); rechaça inequivocamente o 

recurso à violência; e patenteia a todos a sua mensagem de conversão, sem 

excluir os próprios Publicanos. A perspectiva da sua missão, pois, é muito 

mais profunda. Consiste na salvação integral por um amor transformante, 

pacificador, de perdão e de reconciliação. Não há dúvida, por outro lado, de 

que tudo isto é muito exigente para a atitude do cristão que queira servir 

verdadeiramente os irmãos «mais pequeninos», os pobres, os necessitados e 

os marginalizados; numa palavra, servir todos os que reflitam nas suas vidas 

o rosto dolente do Senhor (JOÃO PAULO II, p.1, grifos nosso).
16

 

 

Embora um dos sentidos da Conferência de Puebla fosse o de silenciamento político, 

como pode ser verificado na fala do Papa João Paulo II, não teria o dirigente da milenar igreja 

se empenhado, pessoalmente, em reconduzir seu rebanho para o campo da “neutralidade 

política” (como se tal coisa fosse possível), se as vozes contrárias de grupos como os 

vinculados à “Teologia da Libertação” não houvessem alcançado importância no cenário 

político latino americano. Não há possibilidade de neutralidade ideológica, como afirmou 

István Meszarós (2004, p. 149).  Independente das intenções do sumo sacerdote, a posição de 

silenciamento, da igreja em relação às ditaduras na América Latina, coadunava-se com os 

interesses das elites econômicas de então, bem como com os interesses dos dirigentes dos 

EUA que apoiavam essas ditaduras. Algumas vezes esse apoio era claramente declarado, 

como foi o caso do Chile quando os EUA financiaram a derrubada do governo socialista de 

Salvador Allende, facilitando a posterior implantação do governo do general Augusto 

Pinochet (VICENTINO, 1997, p. 456). Outras vezes o apoio ocorreu de forma velada, como 

se veio a confirmar na década de 2000, quando a abertura dos arquivos da CIA (Central 

                                                           
16

Discurso inaugural pronunciado no Seminário Palafoxiano de Puebla de Los Angeles, México, papa João Paulo 

II em 28 de janeiro de 1979. Disponível em: 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-

ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_po.html acesso em 13/11/2013. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam_po.html
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Intelligence Agency) revelou o envolvimento do governo dos EUA na operação Condor, 

instrumento internacional de repressão aos ativistas políticos de “esquerda” na América 

Latina. 

Essa ambivalência da igreja se via claramente no Brasil quando a direção da 

instituição se esforçava para se apresentar com “neutralidade” e, ao mesmo tempo, alguns 

setores se manifestavam contrários à ditadura, alinhavando-se, particularmente, pela forte 

oposição às práticas de tortura do regime. Isso pode ser observado na leitura de “Brasil: 

nunca mais”, obra organizada pela Arquidiocese de São Paulo, então conduzida pelo cardeal 

D. Paulo Evaristo Arns, e editada em 1985. A obra é composta de diversos relatos sobre a 

perseguição e as torturas do regime militar perpetradas contra os grupos subversivos, como 

diz o cardeal no prefácio do livro: 

 

Durante os tempos da mais intensa busca dos assim chamados [subversivos], 

atendia eu na cúria metropolitana, semanalmente, a mais de vinte senão 

cinquenta pessoas. Todas em busca do paradeiro de seus parentes 

(ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p.11). 

 

O livro Brasil: nunca mais traz vários elementos discursivos que apontam para um 

posicionamento político da Arquidiocese de São Paulo contrário à ditadura militar: o tom de 

denúncia da tortura praticada pelos militares; a descrição minuciosa das práticas de tortura e 

perseguição evidenciando o contato próximo e regular com as fontes de informação, ou seja, 

pessoas que atuavam na clandestinidade; o conhecimento peculiar sobre as “organizações de 

esquerda”; denúncias de violações de direitos praticados pelo regime militar; e, por último, a 

própria iniciativa do Vaticano, em 1989, de dividir a Arquidiocese de São Paulo, reduzindo 

em muito a área de atuação e influência do Cardeal Arns, com o objetivo de eliminar ou 

reduzir as práticas políticas de “esquerda” dentro da igreja.  

  De modo ambivalente, houve algum deslocamento de sentido durante a Conferência 

de Puebla que acabou por deixar emergir, então, o debate sobre a condição dos negros na 

América Latina, como afirma a CNBB: “no século passado, a conferência de Puebla (1979) 

sugeria a igreja o compromisso para com os negros, pois ali era visto também o rosto de 

Cristo sofredor”, (CNBB, 2008 p.4). Perguntamos: teria sido uma opção dos dirigentes da 

igreja falar da condição dos “negros” para não falar da condição dos trabalhadores, ou das 

ditaduras, subtraindo-se o foco de uma luta política geral? Se a questão foi essa, então não 

houve solução para o dilema da igreja, pois a questão dos negros e mestiços, embora 

essencialmente uma questão cultural, não era menos política, como também não estava menos 

ligada às relações do capitalismo, daí era só um passo para o reconhecimento da 
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responsabilidade histórica da igreja no período da escravidão, bem como no processo de 

exclusão social no período pós-abolição, ponto de partida da fundação dos APNs no Brasil. 

É curioso que o argumento de que se via no rosto dos “negros” o rosto “do Cristo 

sofredor” seja o mesmo argumento que, no século XX, a igreja, na Conferência de Puebla, 

utiliza para intervir a favor dessa população e, nos séculos XVII, XVIII e XIX, é basicamente 

o mesmo de que se fez valer para submeter os negros à escravidão, como se vê na citação de 

um sermão daquele período, através do qual os padres instigavam os negros a aceitarem o 

sacrifício da escravidão para seguir o exemplo de Cristo, que teria se sacrificado à cruz em 

favor da humanidade: “Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e 

paixão de Cristo que o vosso em um desses engenhos...” (MATTOSO, 2003, p. 114). 

Atendendo assim à logica senhorial colonialista, de resto coerente com as doutrinas cristãs 

que em sua maioria, e, ao longo de sua história, defendem a obediência aos poderes 

estabelecidos, ainda que tal obediência implique em processos dolorosos, como proposto na 

alegoria em que deus exige de Isaac que mate seu próprio filho, unicamente como prova de 

subserviência
17

. 

As discussões emuladas a partir da Conferência de Puebla alcançaram grande 

repercussão no Brasil e estimularam a organização de setores da população negra e mestiça de 

dentro da igreja Católica, primeiro no Rio de Janeiro, com a comissão de religiosos 

seminaristas e padres negros; em seguida em São Paulo, com os quadros da igreja ligados à 

Teologia da Libertação, por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), tendo ocorrido 

intensos debates que acabariam por fundar os APNs no ano de 1983 (ROCHA, 1998, p.38).  

Se é verdade que os APNs surgem sob as asas da igreja Católica, o que lhes conferiu 

uma série de limitações enquanto movimento político, também é verdade que a proteção da 

igreja constituía algo de importância para a afirmação e expansão desse movimento político, 

pois ainda sob o regime da ditadura, a igreja constituía um espaço relativamente fora do 

alcance da truculência do regime. Além disso, a própria capilarização da igreja, em território 

nacional, favoreceu a cooptação rápida de novos membros, fortalecendo o grupo. Fora da 

instituição, as possibilidades de estruturação dos APNs naquele momento histórico seriam 

exíguas.  

Como é sabido, por conta de sua atuação política, o próprio movimento negro também 

foi perseguido pela ditadura militar, pois o regime defendia em alto brado que o Brasil 

constituía uma “democracia racial”. Portanto, qualquer ativismo político de cunho étnico 
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 Conforme proposto em Caim – Romance de José Saramago (2009, p. 79). 
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racial poderia ser enquadrado como “racismo”. Por conta dessa lógica, muitos ativistas negros 

foram investigados pelo SNI (Sistema Nacional de Investigação), como ocorreu com Abdias 

do Nascimento (1914-2011), devido a uma entrevista concedida ao jornal carioca “de 

esquerda”, O Pasquim, como afirma o Partido da Causa Operária (PCO): 

 

Abdias do Nascimento também estava na lista. O ex-militante do movimento 

negro quase foi processado pela Lei de Segurança Nacional (LSN), durante o 

regime militar. Além disso, o Ministério da Justiça chegou a estudar a 

possibilidade de enquadrá-lo por “discriminação racial” por conta de uma 

entrevista, durante uma visita ao país. Ele vivia nos Estados Unidos, onde 

lecionava em uma universidade em Nova York.
18

 

 

Abdias do Nascimento foi um dos fundadores do Movimento Negro Unificado 

(MNU), grupo que esteve entre as principais influências na formação dos APNs no Brasil e 

em Vitória da Conquista, cujo posicionamento estabelecia uma das principais críticas à igreja 

Católica, acusando-a de ter se beneficiado da escravidão dos negros. Sua trajetória 

transformou-o num ícone do movimento negro, não somente pela atuação parlamentar 

envolvida com as “questões do negro” mas por ter atuado nas três fases mais comumente 

citadas do movimento conforme Amílcar Pereira (2010, p.89): a primeira, do início do século 

até 1937, quando fez parte da Frente Negra Brasileira (FNB) em São Paulo; a segunda entre 

1937 e 1945, quando ele funda o Teatro Experimental do Negro (TEN) no Rio de Janeiro; e a 

terceira, a partir de 1970 até hoje, quando toma parte do MNU  “Abdias do Nascimento 

participou de forma ativa em todas elas”. Ele foi uma das referências mais citadas pelos 

Agentes de Pastoral Negros de Vitória da Conquista quando da afirmação do “ideal 

quilombista” 
19

.  

É importante destacar que no seio da igreja católica o próprio cardeal Arns, que havia 

se destacado por seu posicionamento contra a ditadura militar, apoiou as lutas dos APNs, 

como afirma José Geraldo Rocha (1998, p.97):  

 

Um fato memorável neste encontro foi a presença de Dom Paulo Evaristo 

Arns, cardeal da arquidiocese de São Paulo, estimulando a caminhada dos 

APNs e ressaltando a necessidade de continuidade das lutas de negritude. 

 

Esse encontro citado por Rocha ocorreu em 1988, por ocasião das celebrações do 

centenário da abolição dos escravos, quando a CNBB elegeu como tema da campanha da 
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Causa Operária Online. (S.d) Disponível em: http://www.pco.org.br/negros/sni-esteve-no-encalco-do-

movimento-negro/epoi,i.html acesso em 19/11/2013. 
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 O “ideal quilombista” será retomado no capítulo II.  

http://www.pco.org.br/negros/sni-esteve-no-encalco-do-movimento-negro/epoi,i.html
http://www.pco.org.br/negros/sni-esteve-no-encalco-do-movimento-negro/epoi,i.html
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fraternidade: “Ouvi o clamor deste povo”. A campanha chamava a atenção para a questão do 

racismo e os APNs tiveram grande participação nesse momento, que acabou por significar um 

marco no questionamento ao mito da “democracia racial” no Brasil.  

Apesar da visibilidade e importância que os APNs adquiriram a partir de 1988, sua 

convivência com a igreja e com o “movimento negro” nunca foi exatamente confortável. Na 

verdade, desde o princípio, os APNs estão no centro de um embate teórico aparentemente 

insolúvel. Dentro da igreja Católica sempre houve a tendência em considerá-lo um 

movimento separatista, que dividia a igreja entre brancos e pretos, reabrindo feridas que parte 

da igreja considerava definitivamente cicatrizadas. Os APNs foram acusados de tentar 

modificar tradições milenares da igreja Católica com a criação da missa afro e a inclusão de 

elementos culturais afro-brasileiros da música, da gastronomia e da dança. Houve momentos 

de grande tensão, por exemplo, em 1983, quando o cardeal D. Eugênio Sales tentou proibir a 

realização do “primeiro encontro de religiosos, seminaristas e padres negros” (RIOS, 2008, 

p.73) na cidade do Rio de Janeiro. Este encontro foi fundamental para a fundação dos APNs e 

aconteceu à revelia da proibição do cardeal. Mas, no interior do “movimento negro”, os APNs 

são considerados um grupo atrelado aos interesses da igreja católica. 

 

1.2 Dissidências 

 

É comum em qualquer organização política a divergência de princípios e ideias entre 

aqueles que a compõem, pois a unidade requer sempre a convivência com pensamentos 

divergentes que quando não podem ser mais administrados resultam, quase sempre, em 

cisões.  

O próprio surgimento dos APNs deu-se a partir da dissidência de outra entidade 

importante: o Grupo União e Consciência Negra (GRUCON), que se formara, no final da 

década de 1970
20

, a partir do “Grupo Tarefa” e era composto por estudiosos encarregados de 

preparar os bispos brasileiros para a Conferência de Puebla sobre assuntos afro-diásporos. Em 

função do crescimento da importância do GRUCON, a igreja pretendeu transformá-lo em uma 

pastoral, nos mesmos moldes que a Pastoral da Terra, a Pastoral da Criança, etc. formadas e 

mantidas a partir das CEBs. Mas nem todos concordaram com a ideia de transformação por 
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 Há divergências sobre o GRUCON.  Outros autores como Amílcar Pereira (2010, p.198) situam o surgimento 

do GRUCON em 1981, neste estudo optou-se por seguir a informação encontrada em José Geraldo Rocha (1998, 

p.80) por pensar a inteligibilidade histórica do GRUCON atrelada ao Grupo Tarefa, criado para auxiliar os 

bispos brasileiros, munindo-os de informações acerca da questão do negro no Brasil, que lhes seriam úteis na 

conferência de Puebla em 1979. 
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temer uma quebra da autonomia do grupo em relação à igreja Católica. O acirramento de 

posições acabou por dividir o grupo, dando origem, em 1983, aos Agentes de Pastoral Negros, 

enquanto dissidência do GRUCON (ROCHA, 1998, p.80), tendo como alguns dos seus 

principais articuladores o padre Antônio Aparecido da Silva (1948-2009), popularmente 

conhecido como padre Toninho, e também Frei David Raimundo Santos, conhecido no meio 

como Frei David. 

Destaque-se a relação dos APNs com o Movimento Negro Unificado (MNU), uma das 

principais organizações do movimento negro, surgido em 1979. Segundo Amílcar Pereira 

(2010, p.199), “a criação do MNU possibilitou ou ao menos incentivou a criação de muitas 

outras organizações em muitos estados do país”. Esse teria sido o caso dos APNs no início da 

década de 1980, como sugere o autor ao analisar a entrevista concedida por Frei David, um 

dos principais fundadores dos APNs em São Paulo, em que afirma: 

 

Trouxemos também para este grupo pessoas não-católicas que eram 

militantes de esquerda de maneira bem convicta. E esses grupos de negros de 

esquerda que não tinham referencial católico, e outros católicos que tinham 

grande conhecimento histórico da Igreja no Brasil e no mundo, logo nas 

primeiras reuniões, fizeram um volume imenso de críticas à Igreja, dizendo 

que ela não tinha autoridade para trabalhar com o tema do negro, porque 

essa Igreja foi violenta, escravizou o negro, beneficiou-se da escravidão e, 

portanto, não admitiam que a igreja criasse uma pastoral do negro... E aí em 

uma das grandes reuniões do Consciência Negra, em que estávamos 

discutindo o rumo do trabalho, houve uma votação para decidirmos se 

deveria ser uma pastoral do negro, ou um grupo independente. Na votação, 

ganhou ser um grupo independente, por pouquíssimos votos. Então, saiu o 

Grupo de União e Consciência Negra, e nós, que tínhamos consciência que 

deveríamos continuar, retomamos o trabalho com o nome de Agentes de 

Pastoral Negros, APNs. Depois de alguns anos houve outro racha. Ficaram 

os APNs como um grupo civil e nasceu a Pastoral do Negro. Os Agentes de 

Pastoral Negros são um grupo social pluri-religioso, não-católico, só que a 

maioria das pessoas é católica. (PEREIRA, 2010, p.199) 
21

 

 

Para Amilcar Pereira (2010, p.222),aqueles “negros de esquerda que não tinham 

referencial católico” de que falara frei David, eram influenciados pelo discurso “radicalmente 

politizado” do MNU, que em meados dos anos 1980 exerceu um papel importante no sentido 

do agenciamento de diversas organizações dos movimentos negros para participarem das 

discussões políticas que se conduziam em torno da elaboração da constituição de1988. Com 

esse fim, em 1986, o MNU organizou a convenção “O Negro e a Constituinte” com a 

participação de diversas organizações do movimento negro (não se conseguiu saber se os 
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APNs estiveram presentes). Segundo o mesmo autor estas articulações colocaram em pauta as 

demandas pela discriminação do racismo e a regulamentação das terras quilombolas, que se 

tornaram lei na constituição de 1988. 

A Própria trajetória dos APNs também é prenhe de cisões, dentre elas destacamos a 

que deu origem à Educafro – Educação e cidadania para afro-brasileiros e carentes que, 

segundo Rios (2008, p. 63), “se trata de uma das maiores entidades do movimento negro 

brasileiro, (que) surgiu no ano de 1997 sob liderança de frei David Raimundo Santos”. 

Frei David, assim como muitos membros da igreja Católica, passou por 

constrangimento de cunho racialista, logo em seus primeiros meses de seminarista, no ano de 

1976 e, a partir deste evento, passou a se autoidentificar como “negro” e conduzir o seu 

sacerdócio como uma opção política a favor dos “negros”, como ele diz: 

 

Decidi que a partir dali não queria mais ser franciscano porque tem uma 

proposta de vida e uma proposta de sociedade. Eu queria ser franciscano 

porque eu queria botar esta estrutura de igreja e de franciscano a serviço de 

um assunto que não é tão bem trabalhado, que é a questão do negro, (RIOS 

2008, p.71)
22

.  

 

      Assim como o “padre Toninho”, frei David esteve entre os fundadores dos APNs, em 

1983, e figurou entre suas lideranças até 1997. No início da década de 1990, seguindo o 

exemplo inicial do Steve Biko
23

, criou um curso pré-vestibular para atender prioritariamente a 

população “negra”, e aqueles que eram denominados “carentes”. Os APNs consideravam o 

acesso ao ensino superior uma “condição essencial” para a “ascensão social do negro”. 

Depois disso vários outros Cursos pré-vestibulares para “negros e carentes” (PVNC) foram 

fundados na cidade do Rio de Janeiro, em 1993, e no decorrer da década seguinte, em diversas 

cidades do país, inclusive em Vitória da Conquista, Bahia. Desse modo, frei David se 

destacou como administrador de vários destes pré-vestibulares, notadamente nas cidades do 

Rio de Janeiro e em São Paulo. Com a intervenção da igreja Católica, o frei se tornou pivô de 

uma crise que colocava, de um lado, aqueles que entendiam que havia um papel a ser 

desempenhado pela igreja em relação aos tais pré-vestibulares e, de outro, membros dos 

APNs que se indispunham com as intervenções da igreja, depois da confusão da criação da 

Educafro, e passaram a atuar independentemente dos APNs, não somente na administração 

dos pré-vestibulares, mas em várias demandas do movimento negro. 
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Entrevista de frei David Raimundo Santos, concedida a Verena Alberti e Amilcar Pereira. 
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 O Steve Biko foi o primeiro curso pré-vestibular voltado para “negros” no Brasil, fundado em Salvador,  em 31 

de julho de 1992. O nome é uma homenagem ao líder sul-africano Bantu Stephen Biko. Conforme informa a 

instituição em seu sítio na internet, http://www.stevebiko.org.br/#!quem-somos, acesso em 14/08/2014. 

http://www.stevebiko.org.br/#!quem-somos
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1.3 As lutas por liberdade e cidadania: alvos em movimento 

 

A mão da limpeza
24

 

Gilberto Gil 

 

... 

O branco inventou que o negro  

Quando não suja na entrada 

Vai sujar na saída, ê.  Imagina só 

Vai sujar na saída, ê. Imagina só 

Que mentira danada, ê 

 

Na verdade a mão escrava 

Passava a vida limpando 

O que o branco sujava, ê. Imagina só 

O que o branco sujava, ê. Imagina só 

O que o negro penava, ê 
... 

 

 A partir de seu posicionamento de combate aos racismos, o movimento social em que 

os Agentes de Pastoral Negros estão inseridos, liga-se, historicamente, às lutas por liberdade 

dos negros e mestiços, desde sua chegada ao Brasil no século XVI, a que se somaram, 

aproximadamente no XIX, às lutas por cidadania e associam-se hoje às lutas por direitos 

humanos. Se, com certeza, se pode afirmar que se trata de períodos históricos distintos, 

exigindo diferentes instrumentos de interpretação, também se pode notar nestes períodos a 

atualização dos sentidos de opressão e de resistência, incorporados às complexidades culturais 

que produziram também negociações, trocas, aceitações, diálogos, e diversas outras possíveis 

inteirações sociais. Por estas teias encontram-se relações entre a exclusão socioeconômica de 

negros e mestiços que se estendem do XXI ao XVI no país, bem como aos movimentos 

contrários que existiriam em todos esses períodos.  

 Ao longo da história, o significado de liberdade para os negros e mestiços foi 

constantemente modificado. Liberdade e cidadania, nas proximidades do século XXI, 

estiveram constantemente relacionadas ao acesso à educação, notadamente ao ensino superior, 

com alguns grupos defendendo a intervenção do Estado para que isto se tornasse possível, 

outros contrariamente, afirmando que tal intervenção já inibiria a liberdade e autonomia. 

Ao analisar as narrativas de pessoas que possuíam memórias do “tempo do cativeiro”, 

entrevistadas entre as décadas de 1980 e 1990, Rios; Mattos (2005, p.50) verificam que “são 

os direitos de ir e vir, de dispor do seu próprio corpo, e de regular autonomamente as relações 

de família, que marcam as descontinuidades a serem ressaltadas entre o [tempo do cativeiro] e 
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Gilberto Gil. A mão da limpeza - © Gege Edições Musicais ltda (Brasil e América do Sul) / Preta Music (Resto 

do mundo). (S.d) Disponível em:http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica.php acesso em 19/06/2014.  
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o [tempo da liberdade]”. As mesmas autoras compreendem que a conquista dessas liberdades 

passava pelos embates do processo abolicionista entre 1850 e 1888 como “a extensão dos 

direitos civis a todos os brasileiros”. Por esse caminho, a luta por liberdade é transmutada em 

luta por direito à cidadania, movimento social em que se encaixam os objetivos dos APNs. 

Segundo Carvalho (2013, p.9), “tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos 

civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três”. Entre os 

direitos civis estariam condições básicas como direito à vida, à propriedade, à igualdade 

perante a lei e à liberdade individual. Os direitos políticos são aqueles que “conferem 

legitimidade à organização política”, entre eles, o direito ao voto, do qual, segundo o mesmo 

autor, boa parte dos negros e mestiços foi excluída, com a proibição do voto de analfabetos no 

Brasil, de 1881 até 1988. Os direitos sociais seriam aqueles que “garantem a participação na 

riqueza coletiva”. Dentre essas riquezas, estariam a educação, o foco dos APNs de Vitória da 

Conquista. Como se percebe, a luta por cidadania do âmbito das sociedades capitalistas é 

paradoxal. A luta por direitos sociais, entendida como acesso às riquezas coletivas, 

constantemente atrita com o logos operante da propriedade privada e dos direitos individuais, 

como veremos no capítulo 3, ao tratar das cotas no ensino superior, defendidas pelos APNs de 

Vitória da Conquista. 

É possível que uma das saídas para a administração das tensões na sociedade 

escravista tenha sido a formação de confrarias ou irmandades de escravos e de libertos; era 

natural que os escravos procurassem formar comunidades. Os senhores de escravos 

perceberam que corriam riscos ao permitir que os escravos se agrupassem nessas 

comunidades, mas também sabiam que não podiam evitar que isso acontecesse. Por isso as 

confrarias religiosas, tuteladas pela igreja Católica, se apresentaram como uma solução 

duradoura.  Surgiram as irmandades de Santo Elesbão, Santa Efigênia, Nossa Senhora do 

Rosário, Nossa senhora do Tijuco e Nossa Senhora das Mercês sob a batuta da igreja, mas o 

poder dos negros, dentro dessas irmandades, era bastante limitado, elas eram um elemento 

importante para a acomodação da sociedade escravista. Assim foram erguidos templos para 

abrigá-las em várias cidades do Brasil. Não por acaso a sede dos APNs, chamada de 

“Quilombo central”, funcionou durante anos na Igreja Nossa Senhora da Boa Morte
25

, na 

cidade de São Paulo, mas o imóvel acabou por tornar-se causa de litígio entre a igreja e os 

APNs. Podemos dizer, então, que há uma tradição do movimento negro dentro da igreja 
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Católica? Podemos dizer que esse movimento tem uma tradição de ambivalência? Segundo 

Larissa Viana (2007): 

 

O movimento associativo negro remete-nos, em sua origem, ao início da 

época moderna na Península Ibérica... Nossa senhora do Rosário surgia 

nesse momento como uma das invocações preferencialmente identificadas às 

irmandades que reuniam entre seus membros escravos e libertos africanos ou 

seus descendentes; foi sob a proteção desta senhora que fundou-se no 

Mosteiro de São Domingos de Lisboa, em 1460, a mais antiga das 

associações ditas de pretos em Portugal.(VIANA, 2007, p.151) 

 

Guardadas as diferenças com os ditos “movimentos negros” dos séculos XX e XXI, a 

autora chama a atenção para o enraizamento do movimento associativo negro na igreja 

Católica desde o século XV. No Brasil, entre os séculos XVII e o XIX, as Irmandades 

cresceram em importância na maioria dos espaços urbanos, nos quais podiam oferecer, 

conforme Larissa Viana (2007, p.142), “redes de proteção e identificação social mais amplas 

que aquelas criadas pelo parentesco ou pela vizinhança”. Os fatores motivacionais de adesão 

às irmandades eram a “boa morte” – assistência material e espiritual da igreja quando da 

morte do associado; o senso de comunidade em torno dos diversos ofícios (pedreiros, 

ferreiros, artistas, etc.) e a segurança social da solidariedade da “família alargada” que se 

traduzia na proteção que os indivíduos obtinham da irmandade nos casos de necessidades 

especiais como o acometimento de doenças, ou crises financeiras. 

Interessa a este estudo, o fato de que essas irmandades baseavam suas normas de 

associação em critérios de diferenças, que são hoje pensadas como étnico-raciais, como se 

verificava nos seus “compromissos” – espécie de estatuto contendo suas regras de 

funcionamento. As Irmandades de Santo Elesbão e Santa Efigênia estavam entre as que se 

identificavam, mais extremadamente, com as nações africanas. Segundo Larissa Viana (2007, 

p. 164), nas regras compromissais “ficavam excluídos de ingressar no corpo da irmandade os 

[angolanos, os crioulos, os cabras e os mestiços]” podiam participar delas os “[pretos 

oriundos da Costa da Mina, Cabo verde, São Tomé e Moçambique]”. Tais regras são 

reveladoras, identificam o caráter associativo negro dessas irmandades, em que possivelmente 

se poderiam germinar práticas políticas em favor desses grupos, ao mesmo tempo demonstra 

as animosidades entre as diversas etnias que compõe o imenso grupo tratado genericamente 

neste estudo por negros e mestiços.  

Curiosamente, encontramos par com as animosidades dos movimentos negros 

contemporâneos, que guardadas as devidas distâncias sócio-históricas, também possuem 
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diferenças identitárias ainda que menos extremadas, como pode ser observado comparando a 

atuação dos APNs que não fazem restrições de caráter étnico aos seus membros, com outros 

movimentos negros, como o bloco afro Afoxé Filhos de Ghandi, de Salvador, que impede a 

participação de “não negros” em seu tradicional desfile no carnaval daquela cidade; tal qual o 

bloco afro Ilê Aiyê que até o ano de 2009 também não aceitava brancos em seu desfile
26

. 

Outras questões também geram animosidades entre os movimentos negros contemporâneos, 

como o posicionamento divergente em relação às demandas como o estabelecimento das 

ações afirmativas, e, é claro, disputas por espaços de poder.  

Retornando ao caráter associativo negro de algumas irmandades, primeiro parece claro 

que elas constituíram-se como importantes sociabilidades nos períodos colonial e imperial do 

Brasil, um indicativo disto era a própria intervenção do poder régio na organização dessas 

irmandades como, por exemplo, demonstra Larissa Viana (2007, p.169) ao citar uma lei de 

1767, gestão do ministro Marquês de Pombal, que intervia e regulamentava o compromisso 

da irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão mandando suprimir o capítulo que impediam 

o ingresso de pretos e pretas de Angola, crioulos mestiços e cabras. A mudança operava no 

sentido de evitar ou diminuir as discórdias na sociedade, seguindo o espirito “racionalista” do 

governo do Marquês de Pombal, que em outras ocasiões demonstrara pretender reduzir os 

tratamentos diferenciados a certos grupos sociais, eliminando às leis que discriminavam os 

cristãos-novos e os descendentes miscigenados de brancos e indígenas, aceitando a 

mestiçagem, em troca de acelerar o povoamento do Brasil. Mas é preciso lembrar que o 

império Português ainda mantinha o regime escravista, seja por necessidade econômica ou 

simplesmente por não saber como se desvincular dele. De modo que cabe perguntar: Aquela 

intervenção encaminhava-se para o estabelecimento de princípios de cidadania, ao pretender 

eliminar os tratamentos diferenciados àqueles grupos étnicos? Ou tratava-se de artimanha para 

evitar a agremiação de grupos mais específicos que pudessem questionar o regime escravista?  

A esta altura cabe refletir sobre os limites das irmandades de pretos e de pardos como 

movimento associativo negro. Tendo o aval dos senhores, e sendo organizadas e mantidas 

pela igreja Católica, não sobra espaço para entendê-las como instituições que pretendessem 

mudar estruturalmente as condições de vida destes grupos, no que diz respeito à condição de 

escravos, ou do tratamento como cidadãos de menor valor na sociedade. O que remete, no 

presente, à relação da mesma igreja Católica com os APNs, construída em torno de profundas 
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Bloco Ilê Aiyê passa a aceitar brancos no Carnaval de Salvador e gera polêmica. Disponível 
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contradições. Para José Santos
27

, “a igreja tem seus limites, ela não pode ser uma igreja para 

negros e pobres, por mais que alguns membros da igreja tentem, ela é uma instituição muito 

consolidada dentro do seu viés conservador e, por consequência, racista e elitizada”. 

Retornando às irmandades de pretos e pardos, da colônia e do império, é possível pensar que 

elas cumpriam uma função de disciplinadoras destes grupos. Segundo Larissa Viana (2007, 

p.154), a Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, uma irmandade exclusiva de “pardos 

legítimos”, situada na igreja de São José, cidade do Rio de Janeiro, restringia a entrada de 

irmãos nos termos de seu compromisso, “evitando assim que [homens revoltosos] se 

introduzissem naquela agremiação. Estipulando ainda que os revoltosos deviam ser expulsos, 

caso conseguissem entrar na confraria”. Pode-se abstrair daí a evidência do caráter 

disciplinador da igreja e de suas irmandades, cúmplices do sistema escravista, e também que 

essas sociabilidades poderiam gerar células de subversão, ações políticas clandestinas, 

possibilitadas pelo encontro coletivo de pessoas em situações parecidas de exploração no 

regime escravista.  

O próprio termo “pardo” merece atenção especial. Conforme Larissa Viana (2007), 

este termo sempre carregou diversos significados, quase todos associados à mestiçagem. No 

caso das irmandades, tratava-se de uma construção identitária que pretendia se distanciar da 

“mulatice”. Os mulatos, frutos da miscigenação de brancos e negros, eram comumente 

associados a adjetivos como: insubordinados, libertinos, viciados, vadios, preguiçosos, 

sensualizados, etc. O termo “pardo”, utilizado pelas irmandades, referia-se à cor entre o preto 

e o branco, cor de pardal, grupo em que de fato se encaixavam também os mulatos, seguindo-

se o critério da cor. No entanto, nas irmandades, os pardos eram, em tese, seguidores da 

ordem social estabelecida. Negar o mulato e afirmar o pardo, portanto, tratava-se da 

construção, a partir da linguagem, de uma identidade que distanciasse aquela população 

mestiça dos signos inadequados aos interesses da sociedade escravista. 

As irmandades portavam contradições que espelhavam a sociedade em que estavam. 

Eram segregadoras, já que havia também irmandades exclusivas para a elite branca, outras 

para pardos livres, outras para pretos e cativos, ainda outras com diversas divisões sociais. 

Seus membros poderiam ter interesses divergentes. Nas irmandades de pardos, era possível 

encontrar escravos, e muitos membros que eram donos de escravos, alguns, inclusive, pretos 

forros, que acumularam riqueza e adquiriram escravos. Se, institucionalmente, as irmandades 

de pretos e de pardos falavam em nome da manutenção da sociedade escravista, não podiam 
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impedir que na prática parte de seus membros, negros e mestiços, cativos e libertos, 

promovessem algumas ações que rumassem para um caminho da liberdade desses grupos. 

Contradições contidas na própria igreja que, defensora e corresponsável pelo regime 

escravista, entendia-se também como defensora de pretos e pardos que se convertessem ao 

cristianismo. Estimulava o culto a São Benedito e à Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 

conectando-os à cultura afro-brasileira, e ao mesmo tempo à Santo Antônio de Pádua (de 

Lisboa), que atuou muitas vezes, segundo Luiz Mott (1996, p.125), como “lídimo capitão-do-

mato e lacaio das classes dominantes”. Na crença popular brasileira, foi o santo que 

preferencialmente contribuía para que os donos encontrassem os negros fugidos, e para que os 

soldados vencessem batalhas, notadamente aquelas contra quilombolas. 

Se a ação dos Agentes de Pastoral Negros, por sua vinculação à igreja Católica, 

encontra relação histórica com as irmandades de pretos e de pardos do período escravista 

brasileiro; os movimentos negros contemporâneos de modo geral, incluindo aí os APNs, 

encontram relação histórica com os quilombos e mocambos daquele mesmo período. Não por 

acaso Os Agentes de Pastoral Negros denominam como “mocambos”
28

 os seus núcleos 

espalhados em diversas cidades e estados brasileiros, chamando a sede, situada na cidade de 

São Paulo, de “Quilombo central”. Mocambos e quilombos adquirem no discurso dos APNs 

representações simbólicas de resistência e liberdade, por diversos aspectos a começar pelo uso 

das línguas de origem africana em sua designação. Segundo Vainfas (1996, p.62), a palavra 

quilombo se origina do vocábulo banto (kilombo); enquanto mocambo é um termo derivado 

do quimbundo (mukambo), ambos os termos eram alusivos a acampamento ou fortaleza. No 

Brasil, quilombo e mocambo foram as palavras utilizadas para designar as povoações nas 

matas, construídas pelos africanos e seus descendentes em diáspora. 

Em 2008, os Agentes de Pastoral Negros de Vitória da Conquista inauguraram o 

primeiro espaço no Brasil com a finalidade de alojar estudantes quilombolas matriculados, ou 

em cursos de graduação ou no curso pré-vestibular Dom Climério. O espaço foi denominado 

Casa do Estudante Quilombola Zumbi dos Palmares, uma referência e homenagem à história 

daquele quilombo criado entre o final do XVI e o início do XVII e destruído em 1695, e de 

seu último líder, Zumbi. Para diversos autores, constituiu-se na maior de todas as experiências 

de quilombos no Brasil, fenômeno que se espalhara em praticamente todo o território 

nacional, a exemplo do que diz Vainfas (1996, p.63): 
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Palmares foi, com efeito, a maior rebelião e a manifestação mais 

emblemática, como é sabido, dos quilombos coloniais. Resistiu por cerca de 

cem anos às expedições repressivas, promoveu assaltos aos engenhos e 

povoações coloniais e estimulou fugas em massa de escravos na capitania. 

Palmares provocou tanta inquietação entre colonos, padres e funcionários del 

rei que a própria Monarquia portuguesa, submetida a inúmeras pressões, 

tentou em diversos momentos negociar com os rebeldes, a exemplo do que 

os governos coloniais fizeram ou fariam em outras partes da Afro-América. 

 

Embora seja considerado o grande símbolo dos quilombos na contemporaneidade, 

notadamente nas representações dos movimentos negros, por suas dimensões superlativas, 

grande extensão territorial, concentração populacional com dezenas de milhares de habitantes, 

e alta capacidade bélica, Palmares não se assemelha à maioria dos quilombos brasileiros que 

na verdade possuíam dimensões bem menores. Segundo Sílvia Lara (1996, p.92), a 

documentação oficial, provavelmente a mais antiga, a oferecer um conceito de quilombo data 

de 1722 e, assim, o denomina: “mais de quatro negros com ranchos e pilões”; outros 

documentos oficiais ainda denominam quilombos “de seis escravos para cima que estejam 

juntos”. Certo é que a grande parte dos quilombos ou mocambos que existiram no Brasil não 

possuíam, nem de longe, os milhares de habitantes e o poder combativo e simbólico que 

Palmares chegou a ter. 

 Nos séculos XVIII e XIX, Palmares logrou entrar para a história por uma 

historiografia que pretendia retratar o heroísmo, a força e o ímpeto civilizador daqueles que 

lhe combateram. No século XX, avolumou-se uma outra historiografia que, não sem 

equívocos, deslocou a visão heroica para os quilombolas conferindo-lhes a associação aos 

signos da liberdade e resistência. Surgiu, assim, o quilombismo, uma acepção própria dos 

movimentos negros do XX que entendiam suas lutas por direitos de cidadania e contra o 

racismo como heranças das lutas dos quilombos. Os Agentes de Pastoral Negros também 

reverberaram o ideal quilombista, como pode ser verificado nos relatórios preparatórios para 

as celebrações do dia da consciência negra, em 20 de novembro de 1999, em Vitória da 

Conquista. De acordo com o documento, diretamente inspirado numa concepção de Abdias do 

Nascimento, o objetivo do evento era mobilizar amplas parcelas da comunidade “para que o 

[ideal quilombista] se constitua na prática como uma herança de luta e reafirmação do direito 

à liberdade para os povos oprimidos”
29

 Aparentemente o ideal quilombista não é algo 

constante nas idealizações identitárias dos APNs
30

 . 
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 Arquivo dos APNs. Pasta – relatórios. 
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 Esta discussão é retomada  no capítulo 2.  
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Logo, o ideal quilombista manifesto pelos APNs e outras organizações dos 

movimentos negros, foi importante não apenas por reafirmar a pertinência das lutas por 

igualdade de direitos dos negros e mestiços na contemporaneidade, como também por 

estimular novas pesquisas como fizeram João Reis; Flavio Gomes (1996), Chalhoub (2011), 

Rios; Mattos (1996), e outros, que a partir do final do XX levariam às redescobertas dos 

sentidos dos quilombos, não apenas daqueles que existiram no passado escravista mais 

também dos que continuam existindo de algum modo no presente.  Na esteira destas novas 

pesquisas, o próprio ideal quilombola, apegado quase exclusivamente aos significados da 

liberdade e da resistência heroica na história dos quilombos, demonstrou-se incompleto frente 

à riqueza das experiências dos quilombos no Brasil, como apontam João Reis; Flávio Gomes 

(1996, p.23): 

 

Os quilombolas brasileiros ocuparam sertões e florestas, cercaram e 

penetraram em cidades, vilas, garimpos, engenhos e fazendas; foram 

atacados e usados por grupos escravistas, aos quais também atacaram e 

usaram em causa própria; fugiram da escravidão e se comprometeram com a 

escravidão; combateram e se aliaram com outros negros, índios e brancos 

pobres; criaram economias próprias e muitas vezes prósperas; formaram 

grupos pequenos, ágeis, móveis e temporários, ou grupos maiores, 

sedentários, com gerações que se sucediam, politicamente estruturados; 

envolveram-se com movimentos políticos de outros setores sociais, 

desenvolveram seus próprios movimentos, alguns abolicionistas; 

aproveitaram-se de conjunturas políticas conflitivas nacionais, regionais, até 

internacionais, para crescer, ampliar alianças, fazer avançar seus interesses 

imediatos e projetos de liberdade mais ambiciosos... homens e mulheres que 

para viverem a liberdade nem sempre puderam se comportar com as certezas 

e as coerências normalmente atribuídas aos heróis. 

 

Ao pesquisar os quilombos existentes na região de Iguaçu, Rio de Janeiro no XIX, 

Flávio dos Santos Gomes (1996) demonstra que não apenas a resistência e a busca por 

liberdade compunham os interesses desses quilombos. Vivendo por quase um século na 

região, os quilombolas precisaram, necessariamente, estar em contato com a sociedade que os 

cercava, direta ou indiretamente, participando ativamente de um importante comércio de 

lenha do mangue com os taberneiros da região que a revendia na corte; a lenha servia de 

moeda de troca para a compra de fumo, armas, munição, farinha, carne e outros gêneros 

alimentícios. Os quilombolas interferiam no sistema de transporte em alguns trechos de rios 

ao cobrar taxas de passagem aos barqueiros; negociavam também com os libertos e cativos 

locais, suas interferências na vida cotidiana eram tão amplas que, segundo Gomes (1996, 

p.282), “possibilitaram a criação de uma economia local em que os quilombos acabaram se 
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tornando comunidades quase legitimadas localmente, ao mesmo tempo dentro da escravidão e 

alternativa a ela”. Apesar de sua presença na região continuar sempre incomodando parte dos 

senhores e das autoridades, a longevidade das comunidades quilombolas e sua penetração em 

diversos setores sociais demonstram também, certo grau de acomodação e convivência com o 

regime escravista local. 

Segundo João Reis (1996, p.353), “Foi muito comum o recrutamento forçado de 

escravos, sobretudo escravas, pelos quilombos brasileiros, Inclusive Palmares”, observações 

como esta colocam em cheque a visão idealizada do quilombo que se restringe à liberdade e à 

resistência. O que dizer da violência praticada pelos quilombolas, contra essas mulheres 

conduzidas à força para os quilombos? A própria formação dos quilombos poderia se dar em 

situações diversas, como foi possível verificar nas práticas sociais do quilombo do Oitizeiro, 

em Barra do Rio de Contas, região de Ilhéus, hoje Itacaré, desmembrado pelas autoridades 

baianas em 1806. Esse quilombo, como demonstrou o mesmo autor, embora talvez possa se 

incluir nos movimentos que conferem sentido de resistência, nem sempre ofereceu condições 

de luta direta com a escravidão, realizou-se muito mais como um espaço de possibilidades 

para negociar dentro do regime escravista, quando escravos em fuga ou mesmo na legalidade, 

procuravam obter no Oitizeiro, melhores condições de existência, ainda que isto implicasse 

apenas em trocar um senhor por outro. 

As lutas por liberdade e cidadania dos negros e mestiços, não se deram apenas nos 

quilombos e mocambos. Mas também em grandes revoltas urbanas como a dos Malês (1835), 

e em incontáveis ações individuais ou de pequenos grupos, nas quais se utilizavam dos 

recursos à mão, que poderiam variar da violência à negociação, passando pela dissimulação, 

com menor ou maior grau de envolvimento político contra a escravidão ou o racismo. 

Essas lutas clamaram, ao longo dos séculos, e, até hoje, clamam, pela construção de 

uma sociedade com melhor nível de igualdade de direitos; como pode ser observado no 

episódio recente, veiculado em diversos órgãos de imprensa, ocorrido na cidade de São Paulo, 

em que um homem negro/mestiço indigna-se após ter seus filhos confundidos com ladrões 

por policiais que, ao receberem uma denúncia de roubo em uma loja de calçados, 

aparentemente, optaram por suspeitar e abordar o grupo com três negros portando uma sacola 

com um tênis. O homem, de modo emocional, coloca o próprio corpo entre os filhos e a força 

policial, brandindo ao público, que lhe aplaudia, o cupom de compras que comprovava a 

aquisição da mercadoria com pagamento à vista, e gritando: “No Brasil somos 52% da 

população. Existe negro sem vergonha. Existe branco sem vergonha. Chega de racismo neste 

país, chega de genocídio! Chega, chega, chega, cansei!”. No mesmo momento, alguém na 
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multidão grita: “Racismo!” e várias pessoas que assistiam ao episódio gritam em coro: 

“Preconceito, preconceito, preconceito!”
31

 

As práticas de inferiorização dos negros e mestiços no Brasil, imersas na própria 

cultura, surgem, modificam-se e são reeditadas na medida em que as realidades históricas se 

sucedem. Assim também têm sido os movimentos de resistência, envolvidos nas contradições 

da mesma sociedade em que estão. É possível intuir que o ímpeto com que um homem 

comum enfrenta uma força policial, tendo como arma apenas um documento fiscal de compra, 

esteja ligado ao fato de que ele seja conhecedor, ou parcialmente conhecedor, do estatuto da 

igualdade racial, ou de outros mecanismos legais que conferiam legitimidade à sua ação e, em 

seu discurso, o modo como os signos “branco”, “negro” e “preconceito” são acionados, 

remetem à construção da identidade étnico-racial ligada às lutas por direito de igualdade, 

como diz Hebe Mattos (apud PEREIRA 2010, p 37): 

 

A moderna noção de raça, é assim, uma construção social, estreitamente 

ligada, no continente americano, às contradições entre os direitos civis e 

políticos inerentes à cidadania estabelecida pelos novos estados liberais e o 

longo processo de abolição do cativeiro” 

 

 O estatuto da igualdade racial, baseado na constituição de 1988, soma-se a outros 

mecanismos legais que qualificam o racismo como crime. As leis que versam sobre a 

igualdade de direitos dos cidadãos no país, também oferecem possibilidades de reflexão sobre 

a trajetória das lutas por liberdade e cidadania dos negros e mestiços. A historiografia
32

 aponta 

que, desde o século XVIII, a legislação brasileira trilhou nesse sentindo, ainda que, em certas 

ocasiões, ela retrocedesse. 

Como se vê, a construção de uma sociedade cujos direitos de cidadania sejam mais 

igualitários é um processo penoso. Não faltaram no Brasil exemplos de ações individuais ou 

coletivas, que se encaminhassem nesta direção, inclusive do ponto de vista legislativo. 

Conforme Amílcar Pereira (2010, p 222), a Lei Afonso Arinos, de 1951, tipificou o racismo 

como contravenção e a constituição de 1988, item XLII artigo segundo, tipificou-o como 

crime. Na mesma constituição o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) reconhece a propriedade definitiva das terras de comunidades 
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remanescentes de quilombos. Em 1989 a lei ordinária 7716 define os crimes resultantes do 

preconceito de raça ou de cor. 

 Na contemporaneidade, várias ações de Estado e projetos de leis foram discutidos 

neste sentido, alguns postos em execução, outros não, como por exemplo o Projeto de Lei 

432/2012
33

, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que teve como 

relator o senador Paulo Paim (PT – RS), que previa a criação da Comissão da Indenização aos 

Descendentes de Negros Africanos Escravizados no Brasil (DNAEB). O artigo 6° deste 

Projeto de Lei previa que, “aferida a condição de DNAEB, o requerente fará jus à reparação 

financeira, em prestação única e não acumulável, que correrá à conta do Tesouro Nacional”. 

A justificativa do projeto baseava-se no fato de que a economia brasileira apoiou-se, até a 

abolição, na exploração da mão de obra escrava de africanos, e seus descendentes, que foram 

trazidos à força para o país, tornando seus descendentes merecedores de reparação econômica. 

O projeto de lei foi rejeitado pela comissão de assuntos econômicos em 2013. 

Em 2003 foi implementada a lei 10.639 que modifica a lei 9394/1996 Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), e introduz o ensino de História e cultura afro-brasileira nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares de todo o país e, em 

2010, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. 

 Não se pode negar que do ponto de vista da lei houve esforços que concorreram, até 

certo ponto, para o acesso dos brasileiros à condição de cidadãos Ao mesmo tempo, e 

contraditoriamente, as forças culturais que agem no sentido da negação destes direitos de 

cidadania para negros e mestiços são resistentes. Seria possível que o Estado estivesse um 

passo à frente das práticas culturais nas questões de cidadania, pelo menos desde a 

constituição de 1824? 

São muitas as contradições da sociedade brasileira em relação ao racismo. Como diz 

Albuquerque (2009) há um “jogo da dissimulação” em que por redes complexas, na maioria 

das vezes subjetivas, o racismo se estabelece, mesmo sem uma legislação que o autorize, e, no 

limite, até o condene, como se tem visto a partir da segunda metade do XX; e apesar também 

de que alguns aspectos da cultura afro-brasileira, como o samba, a capoeira e o ideal de 

“sensualidade”, sejam, em certas circunstâncias, vistos positivamente na sociedade. Tais 

contradições geram margem para desentendimentos sobre o caráter deste racismo à brasileira 

como pode ser percebida na proposição de Yvonne Maggie; Peter Fry (2004, p.68): 
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As medidas pós-Durban, ao proporem ações afirmativas em prol da 

“população negra”, rompem não só com o a-racismo e o anti-racismo 

tradicionais, mas também com a forte ideologia que define o Brasil como 

país da mistura, ou, como preferia Gilberto Freire, do hibridismo. Ações 

afirmativas implicam, evidentemente, imaginar o Brasil composto não de 

infinitas misturas, mas de grupos estanques: os que têm e os que não têm 

direito à ação afirmativa, no caso em questão, “negros” e “brancos”... 

 

Ao tecer críticas à postura tomada pelo governo brasileiro após a III Conferência 

Mundial das Nações Unidas de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, que teve lugar em Durban, na África do Sul, em 2001, no que diz 

respeito a adoção de políticas afirmativas para negros, particularmente à reserva de vagas nas 

universidades, diferentemente da maioria dos autores citados neste estudo, Yvonne Maggie e 

Peter Fry, mesmo admitindo que há racismo no Brasil, consideram que o conjunto de leis 

estabelecido no período republicano até a constituição de 1988 conferem ao país uma tradição 

“anti-racista”. Convém questionar se apenas um conjunto de leis que do ponto de vista formal 

não autoriza o racismo, e enquadra-o como crime, cem anos após abolição da escravidão 

(1988), é o suficiente para dizermos desse país, que nele houve até então (2004, p.77) uma 

“política racial do a-racismo e do anti-racismo”. 

Aparentemente, a inclusão do racismo como crime na constituição de 1988, e nos 

outros mecanismos legais que se orientaram por este caminho, têm contribuído de algum 

modo para inibir as práticas racistas. No entanto, vale considerar o baixo número de pessoas 

condenadas por crime de racismo no Brasil, desde que a lei existe, que aponta para pelo 

menos dois problemas: o caráter densamente subjetivo da verificação e comprovação do 

crime e, principalmente, o fato de que o racismo é tão culturalmente incrustado no dia-a-dia 

dos brasileiros, que o fazem muitas vezes sem perceber. Afinal, haveria penitenciárias 

suficientes para prender cada pessoa que, numa conversa banal, emitisse o juízo de que tal 

fulano tem cabelo ruim, referindo-se ao cabelo afro?  

 

1.3.1 À procura de uma linguagem 

 

São muitos os aspectos através dos quais a sociedade escravista interferiu na vida de 

negros, brancos, índios e seus descendentes no Brasil. Pois, nesse processo histórico, muitas 

das representações culturais de índios e de negros, foram inferiorizadas seja porque perdiam a 

disputa por espaços de legitimação sócio/cultural, ou porque não se encaixavam nas demandas 

do sistema sócio/produtivo que se gestava. Tem sido comum, principalmente, desde a década 

de 1970, que os “movimentos negros”, incluindo aí osAPNs, para legitimar suas demandas 
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contemporâneas,lancem mão de análises históricas, procedentes ou equivocadas, que reflitam 

esses processos de inferiorização da cultura negra ou afro-brasileira. Neste sentido, 

poderíamos citar como exemplo, os diversos modos de perseguições às religiões de matriz 

africana, alguns aspectos do combate ao uso de maconha, notadamente no período pós-

abolição, a estigmatização de relações sexuais, amorosas e familiares que são observadas na 

lida de negros e mestiços, a desvalorização da estética afro-brasileira. É possível que a 

maioria dos casos, requeira novas pesquisas e aprofundamento do conhecimento disponível, 

para que se possa refletir sobre esses processos. 

Aparentemente, os movimentos negros constituídos a partir da década de 1970 

demandam uma História. 

Segundo Frei David “nós projetávamos slides sobre a história do negro no Brasil por 

que acreditávamos que a consciência histórica é o primeiro passo para o despertar da 

consciência... um deles se chamava A história que não foi contada”
34

, estes slides eram 

apresentados principalmente aos membros do GRUCON e dos APNs. De acordo com 

Amílcar Pereira (2010, p. 210-213), Carlos Alberto Medeiros, fundador das organizações do 

movimento negro: Simba e IPCN (Instituto de Pesquisas das Culturas Negras), apresentava 

para os ativistas dessas organizações um material áudio visual intitulado Passado africano, 

sobre os impérios africanos no Sudão Ocidental; também Ivanir dos Santos, fundador do 

Centro de Articulação das Populações Marginalizadas (CEAP) utilizava esse material 

Passado africano, que era apresentado à militância negra no Museu de Arte Moderna, MAM, 

do Rio de Janeiro. Focando no tema da autoestima do negro, Neusa Souza (1983, p.43) 

afirma: 

 

O negro que elege o branco como Ideal do Ego engendra em si mesmo uma 

ferida narcísica, grave e dilacerante, que, como condição de cura, demanda 

ao negro a construção de um outro Ideal de Ego. Um novo Ideal de Ego que 

lhe configure um rosto próprio, que encarne seus valores e interesses, que 

tenha como referência e perspectiva a História. Um Ideal construído através 

da militância política, lugar privilegiado de construção transformadora da 

História. 

 

 

Esta autora,  “negra, mulher, militante e trabalhadora da saúde mental” tendo 

produzido a obra citada no início dos anos de 1980, certamente, envolvida com as 

preucupações do movimento negro de seu tempo, chega a relacionar a História como 

elemento de “cura” pelos danos causados pelo racismo à autoestima dos indivíduos.  

                                                           
34

Entrevista de Frei David concedida em 2004 a Amílcar Pereira (2010, p.212). 
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 No caso dos APNs de Vitória da Conquista, essas reflexões sobre História aparecem, 

de modo geral, em sua militância política. Constando, inclusive, entre as finalidades e 

competências estatutárias da entidade. Conforme o “Estatuto dos APNs” (anexo 13), Capítulo 

II, artigo 5°, item III, uma de suas finalidades é: “Promover eventos (congressos, seminários, 

encontros, debates, consultas) sobre a História e a contribuição da cultura negra, na formação 

da sociedade brasileira, em nível Regional, Estadual e Nacional.” Convencida da existência de 

práticas racistas na sociedade brasileira, que inferiorizam os negros e mestiços, a entidade 

esforça-se para combatê-las. Dentre essas ações, situa-se, principalmente, a manutenção da 

disciplina CCN - Cidadania e Consciência Negra - ministrada no curso pré-vestibular Dom 

Climério, em Vitória da Conquista. Essa disciplina assumiu claramente um caráter militante e 

tem entre seus objetivos apresentar as investigações da História sobre o negro/mestiço que, 

segundo a percepção dos APNs, foi negligenciada pelo ensino regular de História no país. Um 

exemplo disso seria o trato que a historiografia deu ao processo abolicionista que ressaltou a 

ação de indivíduos como Joaquim Nabuco, Euzébio de Queiroz, Rui Barbosa, a princesa 

Isabel e outros membros, denominados “elite branca”, e mantivera ofuscada a participação 

ativa da população negra e mestiça no processo deixando à deriva os “intelectuais negros” 

como Manoel Querino (1851-1923). Como afirma Albuquerque (2009, p. 87),  

 

A atuação de Manoel Querino, sem dúvida, contradizia a imagem de que era 

apenas através da ação dos abolicionistas brancos que os recém-emancipados 

se tornavam aptos a compartilhar do [banquete da civilização]. 

 

Tal empreitada não parece fácil. Entre outros perigos, corre-se o rico de reduzir as 

análises aos sentidos de “opressão e resistência”, deixando escapar outras inteirações como 

sugere Serge Gruzinski (2001), de “negociação” e “mestiçagem”. Este reducionismo pode ser 

observado no texto da epígrafe deste ítem, “A mão da limpeza”, música de Gilberto Gil, 

cantor brasileiro, autodeclarado negro, e referência para alguns movimentos negros no país, 

desde a década de 1970 até os dias atuais. No texto encontra-se a sugestão de que o racismo 

seja uma prática dicotômica de brancos contra negros, ocultando a rede de complexidades que 

faz com que não apenas brancos, mas a sociedade de um modo geral se manifeste, 

preconceituosamente, em diversas situações.  

Analisar a História e a contribuição da cultura negra, na formação da sociedade 

brasileira, como pretendem os APNs de Vitória da Conquista, é uma tarefa que exige pensar 

também como a inteligibilidade histórica foi construída, como ela é “dada a ler” e quem está 

demandando a questão. Como diz Roger Chartier (2002. p.17) “As representações do mundo 
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social assim construídas embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na 

razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam”. Apreendemos o 

mundo social através das representações que temos dele, construídas no próprio universo da 

linguagem, “é na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito” (BENVENISTE, 

1992, p.50). Logo, a própria produção do conhecimento se dá como um processo subjetivado. 

Como afirma Mikhail Bakhtin (2010, p.36), “a palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência”, o léxico constitui um desafio para o historiador e para o cientista em geral; 

existem situações em que ele é coercitivo. Assim, toda aproximação para uma inteligibilidade 

histórica é também uma aproximação subjetiva em que o pesquisador faz opções sobre o quê 

pesquisar e de que forma fazê-lo, segundo seu próprio posicionamento, às vezes, 

deliberadamente, outras, involuntariamente. Melhor dizendo, toda aproximação científica do 

conhecimento é também uma aproximação subjetiva, o que implica que consideremos sempre 

as condições sócio/históricas em que o conhecimento é produzido.  

Com efeito, parte do conhecimento produzido acerca deste tema esteve ligado às 

concepções racistas, por isso comprometido e limitado. Essas reflexões são importantes para 

os estudos sobre os APNs por diferentes aspectos. Primeiro, por nos levar a perceber a 

história da escravidão e do racismo no período pós-abolição, em que estão fundamentadas 

parte das demandas políticas dos APNs, como realidades históricas que nos permitem 

diferentes formas interpretativas. Algumas dessas demandas, inseridas nos movimentos 

negros, a exemplo das políticas públicas de reparação social, e parte de sua construção 

discursiva, têm tentado se fundamentar diante de determinadas reflexões historiográficas da 

escravidão e do pós-abolição. Em segundo lugar, temos que levar em conta que a produção 

historiográfica sobre a sociedade escravista no Brasil é quase nunca uma história conduzida 

sob o olhar do escravo ou do negro/mestiço. Isto coloca a disciplina de (CCN) do curso pré-

vestibular Dom Climério, e o próprio discurso dos APNs, a favor de uma “outra história do 

negro”, sob um novo paradoxo: o de que para se analisar uma documentação que dê conta de 

processos históricos, antes descuidados pela história, das comunidades quilombolas e/ou a 

presença ativa de atores sociais “negros”, como Manoel Querino, é necessário considerar o 

uso da linguagem de sentidos inapropriados para uma pretensa “história do negro”.  

 Percebe-se um problema de ordem epistemológica, centrado, principalmente, na 

linguagem, na qual os historiadores, sociólogos e antropólogos abordam a história afro-

brasileira a partir de uma compreensão linguística europeia, euro-brasileira ou euro-

americana. Como afirmam Roy Porter e Perter Burke (1993, p. 130) “a linguagem é tão 

íntima da existência que tem sido há muito negligenciada pelos historiadores”. Pode-se dizer 
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que uma História feita a partir da linguagem dos afro-brasileiros foi por muito tempo 

menosprezada no Brasil, retomá-la no presente, com as linguagens e apropriações dos 

movimentos negros estabelecidos a partir da década de 1970, também elas eivadas de sentidos 

de linguagem herdados do eurocentrismo, não se faz sem riscos. 

  Por último, tais reflexões implicam, nesse estudo, a compreensão dos caminhos pelos 

quais, na construção da linguagem ordinária, se realizou, no decorrer da história, a 

inferiorização das práticas culturais afro-brasileiras, aliada a um ideal de “branqueamento” da 

população que ainda se faz perceber no racismo contemporâneo, a que os APNs dizem 

posicionar-se contrariamente. 

 

1.4 Os APNs em Vitória da Conquista e os aspectos da formação identitária negra 

 

 

É d'Oxum
35

 

(Gerônimo) 

 

Nessa cidade todo mundo é d'Oxum 

Homem, menino, menina, mulher 

Toda essa gente irradia magia 

Presente na água doce, presente na água salgada 

Presente na água doce, presente na água salgada 

 

E toda cidade brilha 

Seja tenente ou filho de pescador,  

Ou importante desembargador 

Se der presente é tudo uma coisa só 

A força que mora n'água Não faz distinção de cor 

E toda cidade é d'Oxum. É d'Oxum. É d'Oxum 

Eu vou navegar 

Eu vou navegar nas ondas do mar 

Eu vou navegar nas ondas do mar 

Iá aguibá Oxum aurá olu adupé 
 

 

  

Os motivos que levaram as pessoas a fazerem parte do grupo APNs são diversos, mas 

podemos dizer que, de modo geral, eles se associam à percepção de uma identidade de 

“negro”, que se forjou a partir de três modos: a maneira como os APNs se veem, a forma 

como são vistos enquanto indivíduos pela sociedade e a representação, para eles, de como são 

vistos pela sociedade.  

                                                           
35

 É d’Oxum. Disponível em: http://letras.mus.br/geronimo/214177/ acesso em 05/08/2014. 

http://letras.mus.br/geronimo/214177/
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Esses modos de percepção identitária se agrupam, principalmente, em torno de três 

eixos no pensamento corrente: 1. Biológicos – concentração de melanina na epiderme, cujo 

efeito é o escurecimento da pele, maior espessura dos lábios, largura dos quadris, expansão 

das nádegas, formato do nariz com base alargada, cabelos encaracolados, fios de cabelo 

rígidos, íris escura e outros. 2. Culturais – a origem geográfica ancestral no continente 

africano, a realização linguística e psicológica individual, o passado escravo, referências 

históricas de opressão, identidade com a parcela da população de menor poder aquisitivo 

econômico, expressões religiosas ligadas ao candomblé, à umbanda e à mestiçagem. 3. 

Políticos – associação a uma resistência histórica às opressões, desde a formação dos 

quilombos, e o combate contemporâneo às práticas racistas, à movimentação em torno de uma 

agenda política mais ou menos comum.   

É difícil, ou mesmo praticamente impossível, determinar a taxonomia precedente na 

formação de uma identidade negra, ou mesmo a que adquire maior relevância na 

contemporaneidade. De qualquer sorte, é notório o terreno movediço e fluído em que 

pesquisadores da história, da sociologia, da antropologia e áreas afins se veem ao lidar com o 

conceito de identidade e, nesse caso, de identidade negra.  

As características apresentadas são importantes, porém não dão conta de diversas 

outras realidades, quais sejam: dada a miscigenação da humanidade, nenhum dos fenótipos 

apontados são características seguras da origem étnica; sobre a origem geográfica, embora 

seja maioria no continente, não há somente negros na África, a chegada de árabes pela região 

do Magreb e ao mesmo tempo a diáspora no continente é bem anterior ao século XVI. Os 

negros que fizeram parte da sociedade brasileira vieram da África, mas nem todos os que 

viviam na África poderiam ser chamados de negros, se o critério utilizado for a cor da pele. 

Diversos autores falam de certo grupo étnico da África que definitivamente não se encaixava 

nos perfis fenótipos do continente. Como diz Nina Rodrigues (2010, p. 45-46),  

 

É notória a importância etnográfica dos Fulos, Fulahs, Fulbi, Pulos ou Peuls, 

vasta família africana que, em larga faixa transversal, se estende na África 

setentrional, por baixo dos Tibus e Tuaregs. Matéria de longa controvérsia 

tem sido a da natureza branca ou negra desta família africana de que Muller 

fazia os seus Nubo-Fulás, na sua opinião, mestiços, de negros e chamitas. 

Recusada in limine a ideia de uma origem malaia ou asiática, os fulahs são 

tidos hoje como de raça branca, pelos mais autorizados antropologistas e 

etnógrafos.  

 

A condição da origem escrava no Brasil também não oferece segurança de uma 

unidade étnica, pois, como sabemos, houve escravos de cor “parda”, “mamelucos”, 
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“mulatos”, “brancos”, “sarará” e mesmo os indígenas foram escravizados no início da 

colonização brasileira, quando eram chamados pelos colonizadores de “negros da terra”.   

As identidades étnicas não são herméticas, mas antes fruto das miscigenações e das 

trocas culturais que acompanham a humanidade desde que pudemos estudá-la. Isso torna a 

mestiçagem uma de suas marcas mais comuns, entendida não somente como as trocas 

culturais e biológicas historicamente estabelecidas, mas, sobretudo, como a coexistência de 

variados padrões étnicos, de origens distintas, que se mesclam na formação de um novo grupo 

social. Como propõe Serge Gruzinski (2001,p.51-53), 

 

[...] a démarche “culturalista” leva a imprimir á realidade uma obsessão pela 

ordem, pelo recorte, e pela formatação, que na verdade é típica da 

modernidade. Insistindo nas especificidades e diferenças em detrimento do 

que liga cada cultura a outros conjuntos, próximos ou distantes logo se chega 

a retóricas da alteridade e depois as do multiculturalismo [...] Cada criatura é 

dotada de uma série de identidades, ou provida de referências mais ou menos 

estáveis, que ela ativa sucessiva ou simultaneamente, dependendo dos 

contextos. “Um homem distinto é um homem misturado”, dizia Montaigne. 

A identidade é uma história pessoal, ela mesma ligada a capacidades 

variáveis de interiorização ou de recusa de normas inculcadas. Socialmente, 

o indivíduo não para de enfrentar uma plêiade de interlocutores, eles 

mesmos dotados de identidades plurais.   

 

A partir das ideias de Serge Gruzinski, que privilegiam as relações de mestiçagem nas 

construções identitárias, para fazer referência àqueles grupos sociais que os APNs denominam 

“negros”, opta-se por utilizar nessa pesquisa signos que já vem sendo utilizado por estudiosos 

como Souza (2012, p.18; p.122) que os denomina “populações negras e mestiças” ou ainda 

na forma de binômio “negro/mestiço”. 

Pode-se afirmar que as possibilidades de análise e reflexão sobre etnia e identidade 

“negra” passam necessariamente pelo conceito de racismo. Se, por um lado, qualquer conceito 

de identidade parece fluído e inatingível, há, por outro lado, uma evidência social que clama 

por esses conceitos a todo momento: a permanência do racismo. Isso é visto em autores como 

Stuart Hall (2011), Lilian Schwarz (1993), Jacques D´Àdesky (2005) e Paul Gilroy (2001) 

que afirmam que antes do racialismo científico do século XIX, o  conceito de raça aparecia de 

modo similar ao que usamos hoje como “cultura” (GILROY, 2001, p. 43). 

A trajetória das identidades negras é uma construção repleta de mudanças de sentido. 

Uma de suas vinculações encontra pertencimento no conceito de “raça negra”, solidamente 

estabelecido nas obras de Nina Rodrigues (2010) e de Sílvio Romero (1909), filiado ao 

pensamento das ciências naturais do século XVIII, a partir do qual se construíram os 

conceitos de eugenia, em que não só o negro é visto como uma sub-raça, mas também outros 
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grupos como judeus, latinos, ciganos, índios etc. Podemos observar as formas extremamente 

preconceituosas e racistas no pensamento desses autores que se catapultavam a partir de uma 

suposta legitimidade do conhecimento científico.  

Em seguida, e em contraposição ao pensamento de Nina Rodrigues, surge uma 

corrente de pensamento em torno das obras de Gilberto Freyre (2004; 2006) e Darcy Ribeiro 

(2006) em que, se por um lado a noção de negro como sub-raça fica aparentemente superada, 

por outro se mantém o próprio conceito de raça. 

Na década de 1960, os grupos que se alinhavam em torno da questão começam a falar 

não mais em raça, mas em etnia negra, para mais tarde incorporar o termo “identidade negra”. 

Diferentemente dos modelos de Freyre, ou de Ribeiro, na década de 1990, surgem 

estudiosos, como Jacques d´Adesky, que falam em pluralismo étnico e multiculturalismo. 

Para d’Adesky (2005, p.44), “do ponto de vista da genética, a ideia de raça é desprovida de 

conteúdo ou valor científico. Raça não é um conceito operacional”. Paul Gilroy (2001, p.9) 

utiliza a noção de “solidariedade negra” em lugar de raça ou etnia. 

Contemporaneamente, tem sido comum encontrar correntes de pensamento que 

apontam para uma desconstrução dos conceitos de identidade num movimento histórico que 

teria “acontecido” na segunda metade do século XX, no que se denominaria, supostamente, de 

“pós-modernidade” ou numa “modernidade tardia” ou, ainda, numa “modernidade líquida”, 

como propõe Zigmunt Baumam (2001). Nesse contexto, parecem ganhar relevância as 

considerações de Stuart Hall (1992, p.7) quando diz: 

 

A assim chamada crise de identidade é vista como parte de um processo 

mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas e abalando os quadros que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

 

A partir da concepção de Hall poderíamos questionar quais premissas fundamentariam 

a existência, em algum lugar do passado histórico, de identidades estavelmente ancoradas. O 

próprio Hall, (1992,p.63) quando discute a identidade e questiona o conceito de “raça”, quase 

se dá conta de que o que liga o conceito de identidade é o acionamento de uma demanda 

historicamente situada, no caso o racismo, “a raça é uma categoria discursiva e não uma 

categoria biológica”. Hall recorre ainda a Donald e Ratanzi ao afirmarem que  

 

Naturalmente o caráter não científico do termo [raça] não afeta o modo 

como a lógica racial e os quadros de referência raciais são articulados e 

acionados, assim como não anula suas consequências. (DONALD; 

RATANZI apud HAAL 1992, p.64) 
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O que se pode afirmar é que não há consenso quanto ao conceito de identidade negra, 

embora haja elementos comuns que possibilitam uma definição. Segundo Petrônio 

Domingues (2012, p.251) “a última tendência que se ventila nos marcos do movimento negro 

brasileiro é a da celebração racial”. Essa tendência se apoiaria na própria existência das 

diferenças biológicas.Como diz Appiah (apud DOMINGUES, 2012, p.254): 

 

Existem características hereditárias, possuídas por membros de nossa 

espécie, que nos permitem dividi-los num pequeno conjunto de raças, de tal 

modo que todos os membros dessa raça compartilham entre si certos traços e 

tendências que eles não têm em comum com membros de nenhuma outra 

raça. Esses traços e tendências característicos de uma raça constituem, 

segundo a visão racialista, uma espécie de essência racial. 

 

O atual coordenador nacional dos APNs, Nuno Coelho, demonstra concordar com a 

essência racialista quando diz que a militância dos APNs deve “ter cuidado para não perder o 

elemento raça” (COELHO; SOUZA, 2010, p.41).  Membro dos APNs, e atuando no núcleo 

de Vitória da Conquista, Uelber B. Silva, que também era professor do curso pré-vestibular 

Dom Climério, em seu livro Racismo e alienação, procura explicar a essência “ontológica” do 

racismo contemporâneo, a partir das implicações do capitalismo. Concordando também com a 

tese racialista, porém com ressalvas, faz a seguinte afirmação: 

 

Questionamos a concepção de raça considerada separadamente de suas 

determinações essenciais e tão largamente utilizada no tratamento do tema, 

mas não deixamos de observar que o racismo é experimentado por aqueles 

que apresentam caracteres “raciais” diferentes dos “brancos”. Não é possível 

negar que sob as malhas da concepção de raça e mediante o racismo, 

historicamente foram construídas justificações que sujeitaram indivíduos e 

povos a condições de desigualdade e pobreza com peculiaridades em tempos 

e lugares históricos diferentes. Também é inegável que tais preconceitos 

raciais penetraram a subjetividade dos indivíduos submetidos aos efeitos das 

condições objetivas e subjetivas das desigualdades sociais e de classe. O 

domínio de classes lançou mão do racismo para a exploração do homem pelo 

homem reforçando sua subjugação. Embora isso não tenha ocorrido sem 

formas de resistência, é permeado por lutas de inúmeras variedades. 

(SILVA, 2012, p.13) 

 

A este pensamento poder-se-ia acrescentar que a luta de classes no modelo capitalista 

oferece ambivalências, pois ao mesmo tempo em que há um vínculo direto entre escravidão 

moderna, capitalismo e racismo, foi também em parte por meio das renovações nas demandas 

desse sistema sócio produtivo que essa mesma escravidão foi abolida, dando lugar ao trabalho 

assalariado, no século XIX. Não podemos negar que, nos últimos anos, o marketing das 
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empresas capitalistas tem assimilado, num movimento tímido, porém crescente, o discurso da 

diversidade social. É notório que o crescimento econômico do Brasil, nos últimos anos, tem 

tornado os negros e mestiços consumidores em potencial.   

Como apontou Zygmunt Baumam (2001, p. 38) o capitalismo, em sua fase de 

“modernidade líquida”, apesar de continuar sendo contrário a uma sociedade “justa”, 

incorporou o discurso ético/político dos direitos humanos. Não à toa, o Estado brasileiro tem 

realizado importantes mudanças na legislação, no sentido da reparação social para a 

população negra. Se podemos atribuir tais mudanças às lutas históricas dos movimentos 

negros no país, talvez seja possível afirmar, ao mesmo tempo, que elas não estariam em curso 

nesse momento histórico se não atendessem às novas diretrizes do capitalismo. 

A compreensão dos fundamentos do racismo e sua permanência no Brasil do século 

XXI, passa, necessariamente, pelo entendimento da complexa teia em que as representações 

culturais se estabelecem, sobretudo a partir da linguagem. Como afirma Nuno Melim (2009, 

p. 486), “a linguagem abre e percorre a história”. Os signos que evidenciam o racismo só 

adquirem significado diante de outros signos que não só ligam-se em rede, como são 

constantemente reconstruídos, ou resignificados, no próprio devir da linguagem e da história.  

Os elementos que compõe as diversas práticas racistas nem sempre se deixam 

apreender com objetividade, pois a própria identidade negra se realiza na complexidade dos 

trânsitos culturais. Na epígrafe desse tópico a música de Gerônimo, É d´Oxum, nos oferece 

um rico caso de estudo sobre a temática. Trata-se de um mantra na religião de candomblé. 

Letra e música têm relação direta com o culto afro-brasileiro e são claramente oferecidas a um 

orixá. São elementos normalmente rechaçados pelas práticas preconceituosas e racistas da 

sociedade brasileira, tradicionalmente compreendida como hegemonicamente cristã. No 

entanto, nas aglomerações festivas, públicas ou privadas, e notadamente no carnaval, quando 

essa música é executada, é comum que multidões a acompanhem dançando e cantando, 

pessoas que sabem o que quer dizer “Oxum” e agiriam com intolerância em qualquer outra 

ocasião, deixam-se envolver pela celebração musical. Como se explica esse fenômeno? 

É possível que o viés teórico da mestiçagem, que citamos anteriormente, nos ajude a 

compreender melhor tais situações, por considerar que as identidades não são herméticas, elas 

são fluídas e se permitem não somente às trocas, mas também à coexistência. E, em cada 

indivíduo, essas identidades, inclusive as de caráter religioso, convivem e são acionadas, cada 

uma em menor ou maior grau, conforme demandas dos diferentes contextos sociais. 

A música É d´Oxum, o modo como ela dialoga com pessoas de diferentes matizes 

sociais, sua performance, particularmente na Bahia, mas também em outras regiões do Brasil, 
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é um símbolo representativo daquilo que, em nosso entendimento, constituem dois grandes 

pilares da herança cultural afro-brasileira: a religião e a música.  

As religiões de matiz africanas, em que pese toda a sua história de perseguição no 

Brasil, demonstram ainda hoje uma força relevante. Normalmente distantes das mídias, sem 

campanhas de propaganda ou cooptação de fiéis, atuando quase exclusivamente nas periferias 

e zonas rurais, os terreiros de umbanda e candomblé se mantêm com significativa resistência. 

Em Vitória da Conquista, segundo Aguiar (1997, p.93), existem 87 templos de religiões afro-

brasileiras, alguns deles possuíam boa interlocução com os APNs. Esses templos constituem 

referências importantes da herança cultural afro-brasileira. 

Nos terreiros, a música não é apenas um acompanhamento estético (o que já seria 

importante), mas é parte constitutiva dos ritos, havendo instrumentos consagrados, músicos 

iniciados na religiosidade, ritmos específicos para determinados atos do culto, como também 

músicas específicas para a “entrada de santo”
36

. A força da música “de santo” consegue sair 

dos terreiros e circular em diversos outros meios sociais. Não saberíamos explicar aqui as 

razões de tal poder de circularidade, contudo, é um consenso em diversos meios que a música 

é uma das principais linguagens de uma possível cultura da diáspora africana. Como aponta 

Gilroy (2001, p.90) “a música negra é, com muita frequência, o principal símbolo da 

autenticidade racial” e, como linguagem, é ideologicamente posicionada num contexto geral 

de refração às práticas racistas:  

 

[...] essa cultura musical fornece uma grande dose da coragem necessária 

para continuar vivendo no presente. Ela é ao mesmo tempo, produção e 

expressão dessa [transvalorização de todos os valores] precipitada pela 

história do terror racial no Mundo novo (GILROY, 2001, p.94). 
 

Retomando a questão do posicionamento dos APNs de Vitória da Conquista, em 

relação à tese racialista, notamos que não há homogeneidade, como verificamos na fala de 

Elizabete Ferreira Lopes, durante aula inaugural do curso Dom Climério: “raça só há uma: a 

raça humana. Portanto não há raça negra, branca, amarela, etc.” 
37

 Segundo Eugênio
38

, então 

colaborador dos APNs de Vitória da Conquista, “não é possível definir o outro como negro, a 

partir do critério das características raciais, o indivíduo só pode ser negro de um ponto de 

vista subjetivo”. 

                                                           
36

 A música “Odé comorodé”, que trouxemos em epígrafe anterior, no tópico 1.2, é associada à Oxóssi. 
37

 Profa. Elizabete Ferreira Lopes, coordenadora dos APNs, durante aula inaugural do ano letivo, em 25 de 

fevereiro de 2013. 
38

  Prof. Benedito Gonçalves Eugênio em aula do Curso de Formação dos professores do curso pré-vestibular 

Dom Climério. Vitória da Conquista, 23 de novembro de 2008. 
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 Parece um contrassenso falar de racismo quando, até agora, a maioria das referências 

utilizadas na pesquisa não concebem a raça como categoria de análise. De fato, esses 

desdobramentos da linguagem operam por meio de padrões que fogem à lógica cartesiana, 

sendo, então, o racismo uma das principais chaves de leitura para a noção de identidade a que 

pretendemos chegar. Por enquanto, será utilizada a definição de racismo conforme proposto 

pelo Estatuto da Igualdade Racial, Lei n. ª 12.288, de 20 de julho de 2010, 

 

 I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição 

ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 

étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 

exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 

qualquer outro campo da vida pública ou privada; II - desigualdade racial: 

toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, 

serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, 

cor, descendência ou origem nacional ou étnica.   

 

O racismo, ou antes, o combate a ele, parece ser o elemento que fornece aquilo que se 

poderia fragilmente chamar de “unidade” em torno de uma “identidade negra”,o que nos 

remete de volta à construção da representação de identidade negra pelos APNs, que passa por 

um olhar de si e para si, de um posicionamento na natureza (biologia), na cultura e na política. 

E, aqui, já vai se delineando certa atenção ao posicionamento político e ideológico dos APNs 

nessa percepção identitária.  

 

1.5 A identidade político-ideológica dos APNs 

 

A Praieira
39

 

(Nação Zumbi) 

 

No caminho é que se vê 

A praia melhor pra ficar 

... 

 

Apropriar-se adequadamente de um conceito de identidade, é tarefa difícil, 

constantemente, malograda. De comum, entre tantas áreas do conhecimento que a discutem 

atualmente, está o fato de que, como diz Stuart Hall (2000, p.103), “todas as quais, de uma 

forma ou de outra, criticam a ideia de uma identidade integral, originária e unificada” para 

esse autor, acompanhando, até certo ponto, o raciocínio de Michel Foucault, a questão da 

                                                           
39

 Disco: Da Lama ao Caos / Artista: Chico Science e Nação Zumbi / Ano: 1994. http://letras.mus.br/chico-

science/7586/  acesso em 01/08/2014. 

http://letras.mus.br/chico-science/7586/
http://letras.mus.br/chico-science/7586/
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identidade desloca-se do sujeito para as “práticas discursivas”, situando sua centralidade na 

“identificação”, enfatizando-se aí o processo de subjetivação. Para Stuart Hall (2000, p.106):  

 

Na linguagem do senso comum a identificação é construída a partir de 

alguma origem comum, ou de características que são partilhadas com outros 

grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal... Em contraste com 

o [naturalismo] dessa definição, a abordagem discursiva vê a identificação 

como uma construção, como um processo nunca completado. 

 

Dessa forma, os sujeitos, ou melhor, as práticas discursivas, podem estar mais ou 

menos alinhadas com uma determinada identidade, ou melhor, identificação, mas nunca 

indefinidamente presas a ela.  A identificação estaria mais ligada às escolhas e idealização, 

que propriamente à condições restritas  e estacionárias. 

Para Derrida (2011, p.77), não é possível apropriar-se de uma “origem” para os signos, 

a não ser na forma de “rastro”,o “rastro” é constituído na“différance”;“não se trata aqui de 

uma diferença constituída, mas, antes, de toda determinação de conteúdo, do movimento puro 

que produz a diferença”. Um processo de identificação só se poderia observar diante do jogo 

da “différance”, um conceito que diz respeito não apenas às diferenças dos objetos como 

fundantes da identidade, mas também como coparticipativas. Logo, qualquer processo de 

significação, incluindo-se os processos identitários, só poderia ser consolidado, considerando 

ás características que lhe são próprias, o que é de dentro, e, ao mesmo tempo, articulado com 

características alheias, diferentes, aquilo que é deixado de fora, aquilo que acaba por 

constituir a “ausência de uma presença”, a significação dá-se exclusivamente no próprio jogo 

da linguagem. Como diz Derrida (2011, p.77), “A diferência (différance) é, portanto a 

formação da forma”. Assim, mais por uma necessidade e tentativa de esclarecimento do lugar 

de que se fala, do que propriamente por uma inteiração teórica plena, no que diz respeito a um 

conceito de identidade, este texto alinha-se com a posição de Stuart Hall (2000, p. 111): 

 

Utilizo o termo [identidade] para significar o ponto de encontro, o ponto de 

sutura, entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos 

interpelar, nos falar ou nos convocar para que assumamos  nossos lugares 

como sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os 

processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos 

aos quais se pode [falar]. As identidades são pois pontos de apego 

temporários às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem 

para nós...Isto-é as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a 

assumir, embora [sabendo] (aqui a linguagem da filosofia da consciência 

acaba por nos trair) sempre, que elas são representações, que a representação 

é sempre construída ao longo de uma falta, ao longo de uma divisão, a partir 

do lugar do outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – 

idênticas – aos processos de sujeito que são nelas investidos. Se uma 
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suturação eficaz do sujeito a uma posição-de-sujeito exige não apenas que o 

sujeito seja [convocado], mas que o sujeito invista naquela posição, então a 

suturação tem que ser pensada como uma articulação e não como um 

processo unilateral. Isso, por sua vez coloca, com toda força, a identificação, 

se não as identidades na pauta teórica.  

 

A noção de “identificação”, como foi proposta por Hall subtrai qualquer imobilismo 

que se possa esperar do conceito de identidade. Com esta tônica, assume-se aqui também a 

noção de identidade “étnico-racial”, utilizado ao longo deste texto, referindo-se aos processos 

de identificação dos negros e mestiços. De outro modo, não haveria coerência com o que até 

aqui se pretendeu com as referências agenciadas nesse estudo, que desqualificam o conceito 

de “raça” como algo naturalizado para explicar às diversidades dos grupos humanos. Daí, 

também, há que se utilizar a noção de “racialização”, como já proposto por Albuquerque 

(2009), como uma noção sempre sendo construída à mercê das demandas sócio-históricas. É 

possível que se fizesse melhor proveito utilizando a noção de “solidariedade negra”, como 

visto em Du Bois, retomado por Gilroy (2001, p.9); contudo, considerando que o termo “raça” 

não desapareceu do vocabulário político, mesmo sabendo-se de sua impropriedade para 

designar os grupos humanos, pelo contrário, o próprio Estado afirma a existência de 

“preconceito racial”. Talvez a questão passe por admitir que, gostando ou não dos léxicos que 

se associam ao signo de “raça”, esta linguagem possui certos estabelecimentos, certos 

enraizamentos, ao modo do rizoma, que independem de nossa vontade: o Estado usa, a lei usa. 

Se o conceito foi realizado, como foi visto, para inferiorizar certos seguimentos de populações 

humanas, repudiá-lo pode ser uma estratégia para lutar contra seu significado, mas mesmo 

lutando, em certas ocasiões, ele está presente; particularmente no caminho proposto pelo 

Estado, com as ações afirmativas e as políticas de reparação social. Seria possível pensar em 

reparação social daqueles que foram inferiorizados na correnteza da linguagem que instituiu o 

moderno conceito de “raça”, sem recorrer de algum modo a esse léxico?  

 Há uma apropriação pelos próprios movimentos negros, ao recorrer ao signo “raça” 

na pretensão de denúncia do “racismo”. Como diz Amílcar Pereira (2010, p.62), “O 

racialismo presente no movimento negro contemporâneo é evidente” já que de fato, a 

impropriedade do termo “raça”, não elimina a existência do racismo. Assim, para atender ao 

caráter formal desse trabalho, seguiremos utilizando “étnico-racial” levando-se em conta que 

ele assim está sendo utilizado no Estatuto da Igualdade Racial como também pelos APNs de 

Vitória da Conquista no último seminário de que tomou parte
40

.  

                                                           
40

 Anais eletrônicos do II Simpósio de Relações Etnicorraciais e Educação e do III Seminário de Mulheres 

Negras. ISSN: 2179-4162. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2010. Foram encontradas duas formas de grafia 
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Chegamos, enfim, à convergência dessa discussão de identidade, das reflexões 

contidas nas proposições de todos os autores que até aqui foram agenciados para refletir o que 

seja “negro” e aquilo que, arriscadamente, afirmamos estar na centralidade da identidade dos 

APNs: a política. Conforme Neusa Sousa (1983, p.77) a construção de uma identidade negra é 

uma “tarefa eminentemente política”. 

As entrevistas/pesquisas realizadas com alguns membros dos APNs sugerem que a 

identidade de “negro” está no âmbito da subjetividade. Cada indivíduo, a partir de sua 

condição material no mundo e acionando seus signos e códigos simbólicos, poderia se 

identificar ou não como “negro”. Essa concepção de identidade se realizaria, então, 

totalmente, no campo da ideologia. 

Se, por um lado, a compreensão identitária dos APNs situa-se na subjetividade, uma 

vez que cada indivíduo, por si só, é quem pode atribuir a si a identidade de “negro”, 

paradoxalmente ela retorna ao campo da objetividade se entendermos duas categorias que 

vimos tratando até agora sem maiores explicações: a de “indivíduo” e a de “ideologia”, a 

partir das conceituações de Mikhail Bakhtin (2010). Nelas, o indivíduo não pode ser tomado 

como um espécime isolado na natureza, mas sim como indivíduo que se constrói dentro de 

uma comunidade linguística historicamente situada, assimilando/rejeitando a realidade social 

em que vive e fazendo-se existir a partir dessa realidade material, que também é construtora 

dos signos linguísticos, sendo a ideologia a expressão linguística que a humanidade dá a essa 

realidade (BAKHTIN, 2010, p.31-32). 

Para confirmar a tese de que os APNs se identificam como negros, de modo especial 

no campo da construção política, note-se a evidência incontestável no fato de que, para filiar-

se ao grupo, não se exige que o indivíduo seja considerado necessariamente “negro” nos 

arquétipos biológicos ou culturais. Esse a priori político na identidade dos APNs tem outras 

evidências. Entre os anos de 2004 e 2007, o curso pré-vestibular Dom Climério distribuiu aos 

seus professores bolsas, para uso no dia-dia, que continham em seu frontispício a logomarca 

do cursinho e uma frase destacada com o seguinte texto: “as classes populares rumo à 

universidade”. 

Nota-se que o termo “classes” aponta para uma herança marxista de certa “esquerda” 

política, ainda que à luz desse mesmo marxismo, a palavra no plural pareça estar sendo 

utilizada de modo inadequado. A questão é que há, certamente, uma convergência política do 

significado de ser negro e de pertencer a um grupo social de baixa renda. 

                                                                                                                                                                                     
para o termo: etnicorracial e étnico-racial. Nesta pesquisa optamos por utilizar a forma como aparece no 

Estatuto da Igualdade Racial: étnico-racial. 
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Em 2004, os APNs promoveram o I Encontro de Mulheres Negras das Zonas Rural e 

Urbana de Vitória da Conquista. Incluía-se entre os materiais da campanha de divulgação do 

evento, um pôster (figura 3) com a imagem replicada de um rosto de mulher “negra” em tons 

de cinza em que se lia numa epígrafe a frase de Steve Biko
41

: “a maior arma nas mãos do 

opressor é a mente dos oprimidos”. Aqui, fica patente a ideia de que se identificar como negro 

é se identificar como oprimido e, ao mesmo tempo, ter a obrigação de libertação perante essa 

opressão. 

 

Figura 3: Cartaz com chamada para o I Encontro de Mulheres Negras, 2004. 

 
Fonte: Arquivo dos APNs. Pasta de “folders”. 

 

Na própria formação dos APNs na cidade de São Paulo, no início dos anos 1980, o 

discurso de seus fundadores já apontava para isso. Segundo o padre Antônio Aparecido da 

Silva, uma das principais posturas que definem a organização negra dentro da igreja é “a 

tomada de consciência sobre a discriminação na sociedade” (SILVA apud ROCHA, 1998, 

p.73). Esta “tomada de consciência” muitas vezes repetida pelos APNs, e por diversas outras 

entidades ligadas ao “movimento negro”, refere-se não somente à percepção das práticas 

preconceituosas contra negros e mestiços na sociedade brasileira, mas também a instigar os 

“negros” a se reconhecerem como “tal” na tentativa de reversão daquilo que Darcy Ribeiro 

denominava “racismo assimilacionista”, citado anteriormente. Os movimentos sociais que se 

configuraram a partir da década de 1970 incorporaram tal demanda: a de convencer os 

“negros” a assumirem sua “cor” ou seu pertencimento “étnico-racial” como uma de suas 

prioridades. 

                                                           
41

 Na cidade de Salvador foi fundado o curso pré-vestibular “Steve Biko” em sua homenagem. 
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A história nos mostra que o que é chamado de “consciência negra” ou “consciência 

étnico-racial”, é uma prática discursiva. Veja-se o que diz o jornal “O mulato ou o homem de 

cor”, de 1833: 

 

Não sabemos o motivo porque os brancos e moderados nos hão declarado 

guerra, há pouco lemos uma circular em que se declara que as listas dos 

Cidadãos Brasileiros devem conter a diferença de cor e isto entre homens 

livres (RIOS; MATTOS, 1995, 294). 

 

Este fragmento do jornal, que talvez pudesse ser chamado de abolicionista, demonstra 

um mundo em que combater o “preconceito” no século XIX se dava por um caminho 

aparentemente oposto àquele tomado pelos APNs, e os demais movimentos negros 

contemporâneos, como apontaram alguns estudiosos: 

 

Um brasileiro negro poderia ser escravo, liberto ou livre, dependendo para 

isso de se reconhecer e ser socialmente reconhecido como tal, o que estava 

estreitamente ligado ao uso de uma linguagem racial, na qual o silêncio 

progressivamente se tornou signo de igualdade (RIOS; MATTOS, 1995, 

294). 

 

Naquele período, o “silenciamento sobre a cor” não significava apatia em relação à 

luta pela liberdade, muito pelo contrário. Como demonstra Sidney Chalhoub (2011, p. 30), 

“os escravos, libertos, e negros livres pobres do Rio instituíram uma cidade própria, arredia e 

alternativa, possuidora de suas próprias racionalidades e movimentos”. O autor, a partir de 

pesquisas sobre o Rio de Janeiro no período abolicionista, nota que aquela população possuía 

suas próprias “visões da liberdade” e se mobilizavam por suas conquistas com os meios que 

lhes eram possíveis, a partir da lógica de seu próprio tempo, e foram muitos os meios de luta 

pela liberdade. 

 Simbolismos aparentemente simples, como o fato de que os “negros” livres usavam 

sapatos com o propósito de se distinguir dos escravos, que de hábito andavam descalços, 

poderiam adquirir significados avolumados. Algumas histórias chamam a atenção, como a do 

escravo Desidério, que ao ver frustrada a promessa de alforria feita por seu dono, passou 

gradualmente a adquirir hábitos de liberto, entre eles o de usar sapatos, que naquela situação 

funcionou como um afrontamento.  “Os sapatos pareciam ser peças decisivas nas questões de 

escravidão e liberdade” (CHALHOUB, 2011, p. 166). 
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Em estudo sobre o pós-abolição na região de Nazaré das Farinhas e Santo Antônio de 

Jesus, Bahia, entre 1888 e 1930, Souza (2012, p. 93) constata que a formação identitária 

poderia estar ligada a muitos outros fatores: 

 

o que parece claro é que, em relação à cor, as pessoas não eram identificadas 

nem se identificavam a partir de uma visão dicotômica, demarcada por 

brancos e negros, que os separava em lugares específicos da sociedade. 

Frequentemente, os processos de identificação e classificação estiveram 

ligados a relações familiares, condições econômicas e sociais, ou ainda 

instrução e posições de poder, elementos que podiam definir uma pessoa 

como mais ou menos próxima do padrão branco ou negro. 

 

Com isso, pode-se afirmar que a identidade “negra”, proclamada na passagem do 

século XX para o XXI, é própria do seu tempo e, como qualquer outra identidade, é 

construída na correnteza da linguagem. Opera em um campo social determinado, com suas 

próprias exigências materiais e criado por meio de convenções compartilhadas que constroem 

seu próprio sentido. 

Acrescenta-se a isso o momento histórico vivido no Brasil no período de existência 

dos APNs, no qual o grupo é criador e criatura ao mesmo tempo, junto com tantos outros 

ativismos que se denominaram comumente de movimento negro. As demandas políticas 

desses grupos acabaram por forçar políticas públicas como as ações afirmativas: cotas para 

negros nas universidades, iniciadas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA) e, 

atualmente, estendidas a uma grande parcela das universidades públicas; e previsão de 

extensão a 50% de todas as vagas em universidades federais, até o ano de 2016. 

Há que se registrar, também, mudanças na própria legislação, como a aprovação, pelo 

Congresso nacional, do Estatuto da Igualdade Racial; a criação de secretarias para tratar de 

questões da “igualdade racial” no Poder Executivo em diversas esferas do Estado (União, 

estados e municípios);  e o reconhecimento de comunidades quilombolas em todo o território 

nacional com garantias de posse e propriedade das terras. 

Ainda citando mudanças legislativas, mas também falando do campo da agenda 

política dos APNs e de movimentos congêneres, está uma alteração fundamental no sistema 

educacional no Brasil, a partir da Lei 10.639: que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da 

educação e inclui a disciplina História e cultura afro-brasileira. Essa lei completou dez anos, 

em 2013, e pode-se afirmar que as mudanças por ela proporcionadas ainda estão no começo. 

Para sua efetivação, a lei requer uma formação específica para o professor da disciplina, bem 
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como ampla recepção da escola, do aluno e da sociedade; o que não se realizam em curto 

prazo. Se, por um lado, não está ainda ao nosso alcance a mensuração dos reflexos da nova 

lei; por outro, é inegável e perceptível o novo sentido que o Estado brasileiro tem dado à 

“questão do negro”, notadamente, no viés da educação. 

A academia foi outro espaço em que a questão do negro ganhou território, sendo a 

temática da identidade negra tratada da graduação à pós-graduação. As agências de 

financiamento da pesquisa como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e Fundação de Amparo a Pesquisa nos estados têm dado apoio às pesquisas sobre 

comunidades quilombolas, história da escravidão, identidade negra e movimentos sociais que 

se autodeclaram negros. 

Não há como deixar de perceber que a construção de um discurso em torno da 

“questão do negro” no Brasil envolve todo o país, embora no que diz respeito às práticas 

racistas, pouco tenha se alterado. Demovê-las da cultura brasileira tem sido um processo 

lento. O fato é que se trata de um movimento social que alcançou importante dimensão e tem 

causado incômodo. 

Os APNs são parte dessa realidade de mudanças que estão se operando no Estado e na 

sociedade brasileira, criando e, ao mesmo tempo, sendo criados por seu discurso. Desse 

modo, sua percepção de identidade negra foi forjada no campo das lutas políticas das 

afirmações, dos embates, de suas contradições internas. Diríamos que no seu caminho de 

existir é que se fundamentou sua teoria da existência. Encontramos aqui uma pertinência para 

a música na epígrafe desse tópico, A praieira, do grupo musical pernambucano Nação Zumbi, 

interpretada por Chico Science, um militante negro pela arte, que diz, em linguagem popular, 

que a definição das coisas é verificada em seu próprio movimento. Aplicando essa assertiva 

ao nosso caso, são as práticas culturais e suas representações que nos dizem sobre uma 

identidade negra. 

Dessa maneira, os conceitos de identidade migram e se transformam conforme são 

acionados por suas realidades históricas, não somente no entendimento temporal das 

sociedades, mas também de um ponto de vista teórico e acadêmico. A complexidade com que 

as diversas correntes de pensamento tiveram que lidar ao tentar apreender uma noção de 

“identidade negra”, talvez seja a própria dificuldade do conhecimento humano em construir 

categorias analíticas inteiramente novas e perfeitamente preparadas para lidar com os desafios 

epistemológicos que surgem ou que reaparecem. 
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Portanto, é correta a noção de que o cientista (principalmente o social) só pode ser um 

bricoleur que usa as ferramentas intelectuais que têm à disposição, como se referiu Jacques 

Derrida (2009), para quem não só as categorias de identidade, mas, no final, toda a estrutura 

do conhecimento científico teria que ser deslocada à medida que o valor de verdade seria 

inatingível para o conhecimento científico. Desse modo, o que nos resta como real produção 

do conhecimento é a própria linguagem.  
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2. OS AGENTES DE PASTORAL NEGROS DE VITÓRIA DA CONQUISTA: A                                                

FORMAÇÃO DO MOCAMBO SÃO BENEDITO 

 

2.1 A busca por um divisor de águas  

 

 A abolição foi um processo complexo, sua origem não pode ser adequadamente 

analisada sem que se reflita sobre ateia de eventos e circunstâncias que compuseram o seu 

arranjo, transbordando daí multiplicidades de significados; isto ocorre, é claro, com prejuízo 

para as precisões cronológicas e limites temáticos. Além disso, apontar um evento como 

origem de um dado processo histórico é quase sempre uma escolha, uma construção 

discursiva que confere, por razões diversas, mais importância a alguns eventos que a outros, 

conforme as demandas do campo social em que o conhecimento é produzido. Assim é a 

História, não somente a abolição, mas aparentemente todos os processos históricos encontram 

“linhas de fuga”
42

 dos cercamentos temáticos e cronológicos que se tenta lhes impor. Assim 

são a sociedade, a natureza e o indivíduo – complexos. 

Como não poderia deixar de ser, a tentativa de demonstrar uma origem para os APNs 

de Vitória da Conquista também é uma construção discursiva. Mais valeria analisar essa 

história a partir de um modelo rizomático, como propõem Deleuze e Guattari (2011, p.22): 

“um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas”; razão pela qual podemos conectar 

as práticas sociais dos APNs de Vitória da Conquista, Brasil, entre 1986 e 2010, ao fazer 

musical e político de Fela Kuti na cidade de Abuja, Nigéria, na década de 1970. Realidades 

aparentemente distantes, mas que acabam por compartilhar aspectos semelhantes. O desafio 

proposto, e talvez impossível de ser satisfatoriamente atingido, é realizar tal reflexão 

atendendo à natureza desse estudo: uma dissertação de mestrado comprometida com os 

documentos prospectados e com as classificações impostas pela História, enquanto ciência. É 

preciso buscar sempre o equilíbrio ao se analisar um objeto que se sabe repleto de 

complexidades, lançando mão de uma metodologia que pressupõe limites e classificações. 

Em princípio, pode-se estabelecer o ano de 1998 como o início da história do grupo, 

conforme a matéria do Jornal da Semana, de 03 de setembro de 1998, que diz, “foi instalada 

em Conquista há cerca de um mês a Pastoral do Negro”
43

. No entanto, de um ponto de vista 

jurídico, e meramente formal, a data de origem seria deslocada para o ano de 2001, quando é 

                                                           
42

Deleuze; Guattari (2011, p.26), na natureza e na sociedade os objetos não são exatamente delineados, guardam 

pontos de ruptura com as supostas classificações, e de ligações com outros objetos, chamados de “linhas de 

fuga”, por isso não podem ser explicados isoladamente do seu conjunto. 
43

 Anexo 6 – Reportagem do Jornal da Semana. Fonte: Arquivo dos APNs – pasta jornais. 
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emitido o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da instituição que passara a ser 

denominada de “Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros – Mocambo São Benedito”. 

O fato é que a documentação pesquisada aponta para uma imprecisão cronológica da sua 

origem. Não foram encontradas fontes escritas apontando diretamente a existência do grupo 

antes de 1998; contudo, parte importante das entrevistas
44

diz o contrário, que o grupo existia 

há alguns anos antes sem, também, precisar a data. 

A denominação “São Benedito”, que só foi encontrada na documentação a partir de 

2001, mas pode ter sido utilizada antes, refere-se ao religioso, negro, italiano, nascido de pais 

etíopes, entre 1524 e 1526. Segundo o Conselho Nacional das Irmandades de São Benedito no 

Brasil (CONISB), 

 

a família de Benedito foi levada da Etiópia, África, para a Sicília, Itália, 

como escravos. O pai foi vendido a um rico fazendeiro. Como todo escravo, 

adotou sobrenome de seu senhor, Vicente Manassari. Ficou Cristóvão 

Manassari. A mãe de São Benedito era uma escrava alforriada que 

pertencera à Casa de Larcan - ou Lanza que é uma variante de Larcan. 

Chamava-se Diana de Larcan. O casal, Cristóvão e Diana, era muito fiel à 

igreja
45. 

 

 

Negro de origem escrava, o religioso alcançou popularidade. Ainda segundo o 

CONISB, em 1763 o povo teria antecipado sua canonização, que só foi formalizada pela 

igreja em 25 de maio de 1807 pelo papa Clemente XIII
46

.  No Brasil, São Benedito tornou-se 

popular, curiosamente, no século XIX. Segundo Flávio Gomes (2007, p.152), houve no 

Maranhão um mocambo chamado “São Benedito”, atacado por uma expedição em 1858. 

A inteligibilidade histórica aponta, então, 1998 como um ano de melhor organização e 

de expansão das atividades do grupo em Vitória da Conquista, conferindo-lhe um 

funcionamento formal, e os anos anteriores como período de formação, sem ainda uma 

identidade institucional. Recua-se então até o ano de 1986 quando, segundo Elizabeth Ferreira 

Lopes Moraes
47

, surgiu o primeiro movimento negro de Vitória da Conquista: o “Grupo 

Consciência Negra”. 

A professora Elizabeth Ferreira Lopes Moraes (figura 4), 59, nasceu na cidade de 

Jequié-Ba, e veio morar em Vitória da Conquista com aproximadamente três anos de idade. 

                                                           
44

 Entrevistas concedidas por Elizabeth Ferreira Lopes Moraes, Maria Idalina Lopes Santos, Deusdete de Jesus 

Oliveira, em 16/04/2014. 
45

A irmandade de São Benedito. Disponível emhttp://www.conisb.com.br/saobenedito.php acesso em 

15/01/2015 
46

 Idem. 
47

 Entrevista concedida por Elizabeth Ferreira Lopes Moraes, em 16/04/2014. 

http://www.conisb.com.br/saobenedito.php
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Autodeclarada negra, ela informa que lida com as “questões do negro” desde os 14 anos de 

idade.  Foi uma das principais articuladoras do grupo desde sua criação, ocupou cargos de 

liderança no grupo local e também no nacional. Grande parte das fontes pesquisadas se refere 

a ela por seu apelido “Beta”. Assim, neste estudo, será este o seu nome de referência.  A ata 

de fundação do Grupo Consciência Negra
48

 é o documento escrito mais antigo encontrado e 

que liga alguns membros dos APNs à militância no “movimento negro”, notadamente Beta. 

Sua trajetória de vida confunde-se com a trajetória dos APNs, tendo sido ela uma de suas 

principais articuladoras desde a fundação, e, até hoje, encontra-se à frente da entidade. 

Segundo consta na ata, a reunião foi presidida por Ruy Herman Medeiros que 

“Ressaltou a situação histórica do negro no Brasil, sua cidadania, e o preconceito que ainda 

sofre... (e) orientou sobre a meta do grupo, no sentido de que esse seja aberto para que todos 

possam participar e valorizar a cultura negra”
49

. O mesmo documento ressalta o papel 

desenvolvido por Beta na articulação do grupo: “Com a palavra a professora Elizabeth a 

primeira pessoa a abraçar a causa do Grupo Consciência Negra, sendo, também a sua primeira 

coordenadora”. Refere-se, ainda, à responsabilidade do grupo na valorização da “cultura 

negra” durante as festa cívicas e religiosas, como a celebração de “Zumbi”, em 20 de 

novembro. As informações constantes desse documento não vão muito além. Não ficam 

claras, por exemplo, quais as ações e estratégias do grupo, nem se elas existiram ou não. 

Segundo Beta
50

, o “envolvimento político partidário” teria comprometido o funcionamento do 

grupo que se extinguiu, “aproximadamente”, em 1991.  

De 1991 até o ano de 1997, a maioria das fontes à disposição são orais, nenhuma delas 

consegue precisar o ano em que os APNs de Vitória da Conquista passaram efetivamente a 

existir, como podemos observar neste trecho da entrevista com um dos mais antigos membros 

dos APNs, Deusdete de Jesus Oliveira, pedreiro, ativista político, autodeclarado negro, 

referido nas fontes orais como “Detão”
51

 e assim, também neste estudo, será seu nome de 

referência: 

 

 – Detão, fale sobre sua experiência como membro dos APNs. 

                                                           
48

 Ata de fundação do Grupo Consciência 20/11/1986. Assinaram 5 pessoas: Rui Herman Medeiros(presidiu a 

reunião); Maria da Glória Menezes Soares; Vilma Menezes de Oliveira; Maria de Fátima Santana; Elizabeth 

Ferreira Lopes (atual coordenadora dos APNs). Arquivo dos APNs - Pasta “Documentos APNs”. 
49

 Idem. 
50

 Entrevista concedida por Elizabeth Ferreira Lopes Moraes, em 16/04/2014. 
51

 Entrevista concedida por Deusdete de Jesus Oliveira, em 07/07/2014. O entrevistado é conhecido entre os 

Agentes de Pastoral Negros, como “Detão”. O entrevistado possui uma linguagem eloquente, diferente da língua 

portuguesa formal, que revela mais uma decisão política em favor do uso de uma linguagem “popular” que 

propriamente déficit escolar. 
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 – Naquela época era difícil... 

 – Que época Detão?  Quando foi que começou? 

 – Foi entre 1992/1993 quando nós começamos a fazer esta 

correição. Quando começou o cursinho nós não tínhamos nem lugar pra 

funcionar. Funcionava lá em cima, na Vila Serrana, na casa da irmã de 

Beta... depois passou para a igreja Santa Luzia, não havia uma sala 

específica. A gente trazia os livros e os módulos nos braços. As aulas 

funcionavam num canto e em outro. 

– Neste momento já se chamava APNs ou era outro nome? 

– Já era APNs, Já havia o apoio da igreja da Paróquia São Miguel. 

Primeiro com padre João, depois com o padre José Carlos... Com o padre 

João, desde 1988, eu participei com ele da fundação das comunidades 

eclesiais de base, Idalina participou muito também.  

– Mas quando o padre João realizava o trabalho ele já adotava o 

nome de APNs? 

– Não. Os nome APNs veio depois do padre José Carlos. 

   – O padre José Carlos me disse que fundou os APNs em 1998. 

– Foi. Quando ele fundou os APNs aí já foi uma metodologia que ele 

veio trazer dos APNs, eu estava com o padre João fundando igrejas nas 

comunidades de base. 

– Então a atividade de 1992/1993 não era APNs ainda? 

– Não. Era um outro movimento. 

– Era o Movimento Grupo Consciência Negra? 

– Não. Quando Beta trouxe já era APNs... Quando José Carlos funda 

os APNs na igreja em 1998, os APNs já existiam na pessoa de Beta... Em 

São Paulo Já existia APNs e Beta veio de uma coordenação, se eu não me 

engano veio de Salvador e tentou iniciar (?) aqui, só que nós não tínhamos o 

apoio de ninguém. A câmara não nos deixava entrar naquela época. A gente 

veio frequentar a câmara e falar em nome dos negros depois de 1998/1999. 

Quando nós estivemos na câmara na primeira sessão os vereadores saíram 

todos, não nos deixaram falar, saíram porque estava o povo negro lá dentro. 

José Willian, Edvaldo Ferreira, etc. nós fizemos uma oposição lá dentro, deu 

pau! Deu polícia! E nós fomos pra resistência! 

 

Como ficou evidente, o entrevistado mostrou-se reticente em relação ao início da 

existência dos APNs. Também a entrevistada Idalina Ferreira Lopes
52

, cuja fala reitera as 

informações de “Detão” sobre a precariedade do funcionamento dos APNs naquele período, 

revelou não se lembrar de quando o movimento começara, arriscando-se, duvidosamente, a 

falar em “aproximadamente 20 anos atrás”, ou seja, 1994. Mesmo Beta
53

 não conseguiu 

precisar a data, sugerindo apenas que foi no início dos anos 1990, embora no decorrer de sua 

entrevista ela também faça várias referências do tipo: “há 20 anos atrás”; considerando, ao 

mesmo tempo, que o início da atividade dos APNs se dera com a chegada de José Carlos 

Conceição
54

 à paróquia São Miguel.  

                                                           
52

 Entrevista de Maria Idalina Lopes Santos, em 01/ 07/ 2014. 
53

 Entrevista com Elizabeth Ferreira Lopes Moraes em 16/04/2014. 
54

 O padre José Carlos Conceição é referido, na maioria das fontes, como padre José Carlos, nome que seguirá 

sendo usando para maior compreensão. 
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Na apresentação dos anais eletrônicos de um seminário ocorrido na UESB no ano de 

2010, aponta-se que as atividades dos APNs se iniciaram em 1995
55

. 

Mesmo com certa dificuldade de acionamento da memória, e em meio a algumas 

contradições sobre quando surgiram os APNs na cidade, Detão nos revela algo que pode ser 

uma importante chave de leitura para a difícil tarefa de analisar a formação da entidade: ao ser 

relembrado da informação dada pelo padre José Carlos Conceição de que ele (o padre) fora 

um dos criadores dos APNs, em 1998, Detão corrige uma fala anterior e diz que “Quando ele 

(o padre) fundou os APNs aí já foi uma metodologia que ele veio trazer dos APNs” pois os 

APNs já existiriam desde antes “na pessoa de Beta”
56

. 

 

Figura 4: Beta na aula inaugural do curso pré-vestibular Dom Climério. 

 

Fonte: Foto de Karla Lima. 17.03.2014. 

 

                                                           
55

 Anais eletrônicos do II Simpósio de Relações Etnicorraciais e Educação e do III Seminário de Mulheres 

Negras. Apresentação. ISSN: 2179-4162. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2010. 
56

 Entrevista concedida por Deusdete de Jesus Oliveira, em 07/07/2014 . “Quando Beta trouxe já era APNs... 

Quando José Carlos funda os APNs na igreja em 1998, os APNs já existiam na pessoa de Beta” 
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Figura 5: Padre José Carlos durante entrevista. 

 

Fonte: Foto de Karla Lima. 02.05.2014. 

 

O que podemos apurar das afirmações de Detão, e que é corroborado no cruzamento 

de diversas fontes, é que os APNs existiram e foram pensados e articulados por duas 

lideranças distintas, Beta (figura 4) e o padre José Carlos (figura 5) e o grupo de pessoas e 

ideias que orbitavam com maior frequência em torno deles. Outras fontes, a seguir, poderão 

nos fazer perguntar se não há ainda pessoas com responsabilidade semelhante, mais 

precisamente alguns professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Para melhor compreensão sobre a origem da entidade, contribui a afirmação do 

professor José dos Santos Souza. Ao ser perguntado se ele conhecia a articulação do cursinho 

antes de 1998 ele responde o seguinte: 

 
Não. Eu sei que existia este trabalho antes, mas eu não tinha conhecimento. 

Eu sei que era muito precário, e o surgimento do curso Dom Climério é uma 

passagem desse momento, para um outro momento mais estruturado. Neste 

novo momento, e a Beta a frente desta iniciativa, eu acho que era um 

trabalho mais pontual do movimento, em busca de um trabalho mais 

consolidado, articulando outras forças, buscando outros sujeitos que 

pudessem trazer para o curso uma contribuição mais qualificada no sentido 

pedagógico, no sentido educacional, também mais qualificado no sentido da 

infraestrutura física e econômica do curso. Eu acho que esta passagem deste 

primeiro momento para esse formato do curso Dom Climério tinha esse 

sentido.
57

 

 

José Santos, que se considera negro, mas faz questão de afirmar que não participa de 

nenhum movimento negro, é hoje professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

era professor da UESB, em 1998, quando se tornou um dos principais protagonistas para a 

                                                           
57

 Entrevista concedida por José dos Santos Souza, em 02/08/2014. 
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organização do curso pré-vestibular Dom Climério. A partir de determinado trecho de sua 

entrevista, pode-se concluir que o ano de 1998 marca uma mudança relevante e significativa 

na trajetória do grupo em Vitória da Conquista, inclusive com o aparecimento do nome Dom 

Climério, mas também indica a existência da atividade, anterior ao ano de 1998, que se 

conduzia de modo precário até então. 

Enfim, a análise das fontes aponta que é tão correto identificar o surgimento dos APNs 

e do curso pré-vestibular Dom Climério no ano de 1998, quanto em anos anteriores, 

aproximadamente, em 1994, a depender do critério estabelecido: que pode ser a nomeação e 

reorganização do curso, ou o início de sua atividade.  

 

2.2 As CEBs e a liturgia afro 

 

O Cio da Terra
58

 

(Milton Nascimento/Chico Buarque) 

 

Debulhar o trigo 

Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão 

 

Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 

 

Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, propícia estação 

E fecundar o chão 

  

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), a principal 

atribuição das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) é “Promover a vocação e missão, 

formação e espiritualidade, organização e atuação do laicato, particularmente da juventude, na 

igreja e no mundo”.
59

 Ou seja, constitui-se num espaço de interação entre o público laico e a 

igreja, uma via de mão dupla em que, por um lado, a igreja busca garantir os seus fiéis; por 

outro, esses fiéis, cuja maioria estava entre a população de baixa renda, passavam, em certa 

medida, a serem ouvidos pela igreja Católica, num movimento de valorização de 

representações populares e do universo do trabalho. A letra da música de Milton Nascimento 

e Chico Buarque, citada na epígrafe deste item, lançada em 1977 e sucesso em todo o 
                                                           
58

O cio da terra. Disponível em: http://letras.mus.br/milton-nascimento/47414/ Acesso em 15/01/2015. 
59

Quem somos: Setor CEBs. Disponível em: http://www.cnbb.org.br/quem-somos-4 acesso em 10/12/2014. 

http://letras.mus.br/milton-nascimento/47414/
http://www.cnbb.org.br/quem-somos-4
http://www.cnbb.org.br/quem-somos-4
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território nacional na década de 1980, representa bem tal valorização, pois traduz em discurso 

poético a necessidade de valorização do trabalho e do trabalhador rural, meta da Comissão 

Pastoral da Terra, uma das principais organizações da igreja Católica, estreitamente ligada às 

Cebs. Conforme Gohn (1997, p.230), as Cebs surgem a partir do Concílio do Vaticano II com 

o objetivo de aproximar setores significativos da igreja às camadas populares. Para a autora, 

“havia nesta fase um [inimigo] bem claro a se combater: as ditaduras militares” acirrando 

contradições profundas na própria igreja cuja alta cúpula preferia manter seus fiéis na 

“neutralidade política”, como visto no capítulo 1, o que significava na maioria das vezes o 

alinhamento com os interesses das elites.  Ao mesmo tempo em que setores ligados à teologia 

da libertação, atuando diretamente com as Cebs tomavam posicionamentos políticos cada vez 

mais ligados aos interesses das lutas populares. É nessa voga que os interesses dos negros, 

enquanto maioria expressiva da população de baixa renda no Brasil, encontram lugar para 

serem debatidos nessas comunidades, sobretudo após o congresso de Puebla, México 1979, 

que, ato contínuo, aprofundou as mudanças propostas pelo Concílio do Vaticano II, inclusive 

ressignificando o sentido da imagem do negro associada à do “Cristo sofredor”, estimulando o 

surgimento de “lideranças negras” no universo das Cebs. Essas comunidades, que cresceram 

exponencialmente no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, representavam boa parte da 

população de baixa renda no país; talvez por isso houve convergência de algumas de suas 

demandas com as lutas dos movimentos negros, condição fundamental para a criação dos 

APNs no Brasil, em 1983 e, em Vitória da Conquista na década de 1990. 

Esse é o contexto de formação de outra importante liderança dos APNs em Vitória da 

Conquista, o padre José Carlos, ativo defensor das Cebs e autoidentificado como negro. Ele 

também se dedicara à “questão do negro” antes mesmo da formação do grupo, conforme 

afirmava: “Na igreja eu trabalho desta maneira, eu sou padre de todas as raças, mas estou 

sempre puxando para as origens”
60

. Segundo ele, desde quando atuava como padre na cidade 

de Ibicuí, Bahia, seu sacerdócio já incluía o debate sobre o “negro” e o combate ao racismo. 

Seu envolvimento político era intenso, como indica a “carta convite às paróquias e as Cebs 

para se unir à luta em favor do povo negro” (anexo 1). Nela, denunciava a condição de 

inferiorização dos negros e mestiços na sociedade; propunha a luta pela equiparação de 

igualdade de direitos e dignidade, e assumia, como uma das estratégias, o reconhecimento da 

“identidade negra” por toda a sociedade, e, principalmente, pelos próprios “negros”. Uma 

identidade idealizada e construída a partir de sua militância articulada com as Cebs.  

                                                           
60

 Entrevista com o padre José Carlos Conceição em 02.05.2014. 
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 Na missa em celebração pelos “10 anos de ordenação sacerdotal”
61

 do padre José 

Carlos, o roteiro de “cantos” incluía o “canto dos atabaques”, uma referência da liturgia 

inculturada, uma prática sacerdotal que pretende articular a liturgia católica com elementos 

culturais e religiosos que representem as tradições de cada povo e lugar, que neste caso, 

significou sua associação com símbolos das religiões de matriz africana, por isso também 

conhecida como liturgia afro, ou missa afro. Como afirmava o padre José Carlos,  

 

Inculturar é pegar aquilo que é de suas origens, sua raíz, e adaptar aquilo que 

é possível, que lhe satisfaz, no caso da religião. Inculturação é assumir-se 

como você é. Sem perder o atual. É preservar os valores para que no futuro 

as pessoas negras possam ter oportunidade de ser elas mesmas sem ter que 

passar pelo processo do branqueamento que a sociedade nos impôs
62

 

 

Ao explicar o significado de “inculturar”, o padre José Carlos se põe como defensor 

das novas diretrizes católicas, que autorizavam certas manifestações culturais locais dentro da 

própria liturgia. E infere também na positivação e preservação de uma identidade negra que 

seria, aparentemente, naturalizada. já que o indivíduo deveria “assumir-se como você é”, 

acionando valores que estariam em uma “origem” identitária. 

Em algumas ocasiões o padre José Carlos celebrava a missa inculturada, que inclui 

elementos não convencionais à liturgia católica tradicional (figura 6), como o uso de uma 

batina especial com cores vibrantes, velas coloridas, várias plantas típicas dos terreiros de 

candomblé notadamente a “espada de Ogum”, peças de argila comumente encontradas nas 

macumbas, imagens de santos “negros” e, sobretudo, os atabaques: Rum, Rumpi e Le, 

instrumentos imprescindíveis nos cultos afro-brasileiros, cuja música compõe o rito de 

entrada e a dança dos orixás.  
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 Panfleto anunciando a missa que celebrou seus dez anos de ordenação, Arquivo da pastoral, sob guarda do 

Padre José Carlos. 
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 Entrevista com o padre José Carlos Conceição em 02.05.2014. 



76 
 

Figura 6- Missa “afro” celebrada na diocese de São João Del Rei, em Minas Gerais, por ocasião do Dia da 

Consciência Negra. 

 
Fonte: http://beinbetter.wordpress.com/2012/11/27/algumas-notas-rapidas-sobre-os-abusos-liturgicos-na-

comunidade-cancao-nova/ acesso em 26.08.2014 

 

Nove anos após a campanha da fraternidade “Ouvi o clamor deste povo”, em 1988, 

cujo tema ligava-se às celebrações do centenário da abolição da escravidão e fora articulado a 

partir da intervenção dos APNs do Brasil junto à CNBB, o 9° encontro intereclesial das 

CEBs, ocorrido na cidade de São Luís do Maranhão, defendia o ecumenismo religioso no 

Brasil, particularmente “o processo de discussão sobre as religiões afro-brasileiras, e trazia à 

tona a reflexão sobre cultura e identidade afro-brasileira”
63

. Era essa a atmosfera que envolvia 

a práxis do padre José Carlos, e que fez parte do ideal de “cultura negra” pensada pelos APNs 

de Vitória da Conquista. 

No interior da igreja católica, o padre José Carlos tinha como referência o padre 

Antônio Aparecido da Silva, conhecido como “padre Toninho”, que fora um dos principais 

articulistas na formação dos APNs no Brasil, desde 1983, e forte defensor de mudanças nas 

práticas litúrgicas, como fica evidente no documento abaixo: 

 

Como já é comum constatar, o Concílio Vaticano II continuando depois em 

Medellín e Puebla, marcou grandes avanços na pastoral da Igreja e na 

maneira de dialogar com a realidade. A cultura e a liturgia anteriormente 

vistas de maneira elitista, passam a ser concebidas como ação 

transformadora a partir do povo e sua maneira própria de exprimir a fé. 

Trata-se de uma nova visão da Igreja, uma nova eclesiologia, a Igreja "Povo 

de Deus" (cf. LG 9). E o povo de Deus nas CEB’s, nos grupos de base, nas 

comunidades que foram proliferando pelas periferias e pelo interior do país, 

foram reinventado a liturgia e deste modo ajudando a Igreja como um todo a 
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 Carta da CNBB comentando o 9° encontro de CEBs com data de 04.03.1998. Arquivo Pastoral Afro, sob 

guarda do padre José Carlos. 

http://beinbetter.wordpress.com/2012/11/27/algumas-notas-rapidas-sobre-os-abusos-liturgicos-na-comunidade-cancao-nova/
http://beinbetter.wordpress.com/2012/11/27/algumas-notas-rapidas-sobre-os-abusos-liturgicos-na-comunidade-cancao-nova/
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"encontrar a posição real da liturgia na sua missão evangelizadora" (Cf. 

Puebla, 896). 

A eclesiologia do Pós-Vaticano II dinamiza no Brasil e na América Latina 

por uma nova teologia está ajudando a Igreja a superar o seu passado de 

conivência com as dominações, particularmente relacionadas ao negro. Hoje 

pouco a pouco as Igrejas começam a se sensibilizar pela causa dos negros 

que como afirma Puebla, "vivendo segregados e em situações desumanas, 

são os mais pobres dentre os pobres" (Puebla 34). 

Os negros começam a se organizar em grupos, comunidades sob a 

denominação de diversos grupos. Também na Igreja, os "Agentes de Pastoral 

Negros" começam a se encontrar para aprofundar sua realidade, dando maior 

consistência à unidade e a luta de superação do racismo às vezes velado, mas 

quase sempre declarado que perpassa os vários segmentos da sociedade 

brasileira. Os grupos e Encontros de Agentes de Pastoral Negros (Padres, 

Religiosas, Pastores, Seminaristas, Leigos e Leigas engajados) vão se 

multiplicando pelas Paróquias e Comunidades de Base. 

Trata-se de uma caminhada centrada na fé que emerge do Evangelho e que 

deixa claro que toda sorte de dominação: sexual, racial, étnica, social, são 

entrevas a realização do Reino de Deus.
64

 

 

Pelo que pode ser percebido no texto do padre Toninho, a ascensão dos APNs era 

nacional, o grupo crescia cada vez mais em certas regiões do país, inclusive no período de 

organização da entidade em Vitória da Conquista, tomando parte nas mudanças propostas 

pelas Cebs. Segundo o padre Toninho, essas mudanças iam além das liturgias, tratava-se de 

uma nova eclesiologia no sentido de mudar os rumos da própria igreja, a ponto de demovê-la 

de seu histórico alinhamento e conivência com as mais diferentes formas de dominação. Esse 

postulado compôs o discurso dos APNs de Vitória da Conquista, mesmo depois de sua 

posterior ruptura com a igreja, ao se posicionar não somente contra o racismo, mas também 

contra o machismo, a homofobia, a intolerância religiosa, e todas as formas de opressão, o que 

não quer dizer que em sua prática não haja contradições ao enunciado.    

O discurso do padre Toninho retoma a trajetória da igreja que permitiu o surgimento 

dos APNs. O famoso concílio do Vaticano II e os encontros de Medelín e, principalmente, de 

Puebla, foram os responsáveis por uma autocrítica da igreja que em parte admitiu ali o seu 

comprometimento com as elites, e o seu descaso, até então, com as crenças e costumes 

populares e locais na América Latina. Na visão dos Agentes de Pastoral Negros e das pessoas 

ligadas às Comunidades Eclesiais de Base, como os padres Toninho e José Carlos, a igreja 

teria feito, naquele processo, uma histórica mudança de seus interesses em favor das 

populações economicamente desfavorecidas, em especial dos negros e mestiços. 
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Negritude e liturgia. Disponível em: http://www.universocatolico.com.br/index.php?/negritude-e-liturgia.html 

acesso em 26/08/2014. 

http://www.universocatolico.com.br/index.php?/negritude-e-liturgia.html
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É claro que os setores tradicionais da igreja Católica não pretendiam assimilar tais 

mudanças. A inculturação afro encontrou resistência não apenas entre o clero, mas, sobretudo, 

em grande parte da população católica, como se verifica nas reclamações de um blog católico: 

“Os fiéis têm o direito a uma Missa bem celebrada, de acordo com o que dispõem os 

ensinamentos da Santa Igreja”
65

. O mesmo blog teceu o seguinte comentário sobre a imagem 

fotográfica da missa afro, apresentada na figura 6: “Afinal, ninguém gostaria de entrar numa 

igreja, para assistir ao Santo Sacrifício, e acabar se deparando com isto”.
66

 

 Ao que parece, a inculturação afro, nunca pretendeu substituir a liturgia tradicional, 

mas tão somente oferecer, a partir da igreja católica, possibilidades de comunhão religiosa que 

incluíssem outros elementos da diversidade cultural no país, como é o caso das religiões de 

matriz africana. Isto em conformidade com as decisões do concílio do Vaticano II e do 

congresso de Puebla, que se constituíram como instâncias deliberativas da igreja Católica.  Ou 

seja, a prática da inculturação afro encontra amparo legal e legitimidade segundo as próprias 

normas da igreja; ao mesmo tempo, para o fiel que deseja assistir ao culto convencional, não 

faltam padres e igrejas celebrando a missa desse modo. Portanto, as afirmações do blog, 

citadas acima, revelam não mais que o lugar comum da intolerância e do racismo presentes 

em grande parte das comunidades católicas, que representam boa parte da sociedade 

brasileira. 

Ao ser designado para atuar em Vitória da Conquista, na paróquia São Miguel 

Arcanjo, o padre José Carlos aproximou-se de pessoas que se interessavam pela “questão do 

negro”, temática que naquele período encontrava terreno fértil em meio às Comunidades 

Eclesiais de Base. No decorrer dos anos, somaram-se os esforços do grupo de pessoas 

articulado por Beta como membro dos APNs no Brasil, de outras pessoas que frequentavam, 

principalmente, a paróquia São Miguel Arcanjo, bem como de outros padres da região. 

Formou-se um grupo atuante e, naquela conjuntura, José Carlos tornou-se uma das principais 

lideranças na condução das atividades em Vitória da Conquista, a própria paróquia situada à 

rua padre Anchieta, 35, bairro Alto Marom, funcionou também como sede dos APNs, em 

1998. 

A partir desta época, os APNs adquirem relevância social em Vitória da Conquista, 

dialogando com as instituições, ocupando espaços, reivindicando direitos junto aos poderes 

públicos. Pode-se citar como exemplo o ofício dirigido ao diretor do Centro de Cultura, no 
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Eclesia Uma. Algumas notas rápidas sobre os abusos litúrgicos na comunidade Canção Nova. Disponível em:  

http://beinbetter.wordpress.com/2012/11/27/algumas-notas-rapidas-sobre-os-abusos-liturgicos-na-comunidade-

cancao-nova/Acesso em 15/01/2015. 
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Idem.  

http://beinbetter.wordpress.com/2012/11/27/algumas-notas-rapidas-sobre-os-abusos-liturgicos-na-comunidade-cancao-nova/
http://beinbetter.wordpress.com/2012/11/27/algumas-notas-rapidas-sobre-os-abusos-liturgicos-na-comunidade-cancao-nova/
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qual os APNs solicitam o espaço para a realização do evento relacionado à celebração do dia 

20 de novembro, instituído como dia da consciência negra. (cf. anexo 2). As celebrações 

dessa data, tornaram-se ícone da luta contra o racismo a partir da década de 1970. A data, 

idealizada pelos movimentos negros, deveria substituir o 13 de maio, enquanto referência de 

luta dos negros por liberdade e cidadania. O evento obteve repercussão. O próprio bispo 

considerou necessário apoia-lo, embora não tenha estado presente. Sua ausência foi 

devidamente justificada através de uma carta, na qual ele diz estar “impossibilitado de 

comparecer por motivo de compromisso anteriormente assumido”, mas querer se “associar 

por meio desta mensagem, às comemorações do dia Nacional da Consciência Negra” (Anexo 

3).  

Aquele novembro de 1999 foi um mês de agenda cheia para os APNs. O evento – que 

foi realizado no centro de cultura e fez parte do projeto – ORI
67

: o preto no branco – 500 anos 

de Brasil, realizado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com a 

Pastoral Afro e com o curso pré-vestibular Dom Climério (Anexo 9) - relacionava-se à 

movimentação do dia nacional da consciência negra e, face às celebrações dos 500 anos de 

“descobrimento” do Brasil, oferecia uma agenda de viés crítico para tais celebrações, com 

uma programação extensa durante cinco dias, realizada em diversos espaços da cidade (Cf. 

“Programação do projeto ORI: O preto no branco - anexo 5). A maioria das atividades 

relacionava-se à cultura afro-brasileira como o lançamento de uma cartilha de cordel sobre 

uma das principais comunidades quilombolas da região - O Cinzento; vários debates e 

palestras sobre racismo, exclusão social e discriminação; ato religioso ecumênico que contou 

com a presença de um babalorixá; realização de oficinas sobre penteado afro, reggae e 

capoeira; várias apresentações musicais e de outras expressões artísticas da cultura afro-

brasileira.  

Interessa, sobretudo, identificar no documento (Cf. “Programação do projeto ORI: O 

preto no branco - anexo 5) a construção de uma interlocução do grupo com a Universidade. 

Os organizadores do evento convidaram Beta e o padre José Carlos, que participaram de uma 

seção especial na câmara de vereadores como debatedores, denotando a importância que os 

APNs adquiriram como movimento negro na cidade. Participaram ativamente do Projeto Ori, 

os professores Carlos Alberto Pereira da Silva e Graziele Novato, ambos do departamento de 

história da UESB e que se tornaram importantes colaboradores dos APNs naquele período.  
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Nas práticas religiosas de matriz africana, Ori se refere a cabeça do filho de santo, onde se encontram os orixás. 
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Carlos Alberto Pereira da Silva foi um dos entrevistados para este estudo. Professor, 

50, nascido em Vitória da Conquista, conhecido popularmente como “Cacá”, foi um dos 

colaboradores do projeto do curso pré-vestibular, aproximadamente no período de 1998 a 

1999. Para ele, “o que existia era um clima de comprometimento a partir do espaço 

acadêmico, com as demandas sociais lá fora”
68

. Ainda que não fosse um projeto institucional, 

pelo menos para alguns professores da UESB, a ligação com os APNs constituía uma 

possibilidade de romper com o isolamento da academia, de intervir na sociedade, 

aproximando-se das demandas da população de baixa renda, contribuindo, ainda que 

minimamente, para a reversão do quadro de exclusão social. Para os APNs, a articulação com 

a Universidade, ou melhor, com alguns de seus professores foi de interesse capital não 

somente porque essa aproximação conferia legitimidade às atividades do movimento como 

pelo fato de que, naquele momento, o próprio funcionamento do curso pré-vestibular Dom 

Climério dependeu do trabalho filantrópico daqueles professores. 

Com o tempo, a relevância social dos APNs é cada vez mais notória, como demonstra 

um ofício da Câmara Municipal de Vitória da Conquista à Pastoral do Negro no qual 

reconhece o Curso pré-vestibular Dom Climério (anexo 4). No referido ofício seu presidente 

comunica a deliberação do plenário em favor de uma moção de aplauso pela implantação do 

curso pré-vestibular Dom Climério. Nota-se que o ofício é dirigido à Pastoral do Negro, não 

se utilizou o nome: Agentes de Pastoral Negros, demonstrando que a esta altura a disputa 

política em torno da nomenclatura do grupo já estava instituída. Para a sociedade, as duas 

designações confundiam-se. 

O final da década de 1990 parece ter sido especial para o movimento negro em Vitória 

da Conquista, particularmente para os APNs. Até onde a pesquisa alcança, havia naquele 

período mais organizações ativas, vinculadas a esses movimentos, que no ano de 2010. 

Segundo um panfleto dos APNs, as organizações do movimento, denominadas de “entidades 

afro”, eram as seguintes
69

: 

 

1. Fundação Cultural Oriza Negra 

2. Movimento Cultural Ogum Xorokê 

3. Bloco Afro Raízes Negra 

4. Afoxé Rei do Congo 
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 Entrevista com Carlos Alberto Pereira Silva em 03.07.2014. 
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 Panfleto com chamada para o “dia internacional para eliminação da discriminação racial”. Arquivo da Pastoral 

Afro sob guarda do Padre José Carlos – Pasta documentos sem data. 
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5. Afoxé Filhos de Iansã 

6. Afoxé Filhos de Ogum 

7. Agentes de Pastorais Negros 

 

Uma moção da Assembleia Legislativa da Bahia
70

 cita, ainda, outra organização: Ilê 

d´Malê.  Curiosamente, o panfleto não fez nenhuma referência ao Movimento Negro 

Unificado (MNU); no entanto, o informativo da Câmara Municipal de Vitória da Conquista,
71

 

de 1998, registrou o pronunciamento do padre José Carlos informando que o MNU estava 

“desativado” na cidade, ao mesmo tempo denunciando uma senhora que se fazia passar por 

representante daquele movimento. Possivelmente, a cidade viveu com maior intensidade, 

naquele período, a influência da emergência dos debates e dos processos em torno das 

questões de racialização que já vinham se gestando no cenário local e nacional
72

, 

aprofundados, principalmente, a partir do ano de 1988, com a eleição do centenário da 

abolição como tema da CNBB. Não temos registro de outro momento em que a “questão do 

negro” tenha sido tão relevante na sociedade conquistense. A partir das fontes pesquisadas, 

pode-se afirmar que entre todas essas organizações, os Agentes de Pastoral Negros – 

Mocambo São Benedito, foi aquela que alcançou maior relevância social na região de Vitória 

da Conquista, levando-se em conta sua longevidade, regularidade das ações, mobilização de 

recursos, nível de institucionalização e quantidade de pessoas beneficiadas por suas ações. 

Merece destaque o Movimento Cultural Ogum Xorokê, que encontrou no fazer artístico, 

sobretudo musical, uma forma de atuar politicamente sobre as questões de racialização e de 

combate às práticas racistas. Iniciando sua trajetória em 1997, em um bar no bairro Vila 

Serrana, o grupo atuava educando meninos pré-adolescentes para a música percussiva. No 

pacote da educação musical, incluía-se a discussão sobre os temas da racialização, e o grupo 
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Documento da Assembleia Legislativa da  Bahia de 22/11/1999 emitindo uma  moção de repúdio ao presidente 

da câmara de vereadores de Vitória da Conquistada acusando-o por “manifestação típica de racista”. O 

documento cita três grupos que se intitulavam “movimento negro” APNs, Movimento Cultural Ogum Xorokê, 

Ilê D´Malê. E várias outras instituições que se envolveram pelo menos esporadicamente com a causa: sindicato 

dos bancários, Sindicato dos correios, UJS, CA de comunicação da UESB, APLB, União de Associações de 

Moradores de Bairros e outras entidades. Arquivo da Pastoral do Negro (sob guarda do padre José Carlos 

Conceição). 
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 Informativo da Câmara Municipal de 20/11/1998. Arquivo da Pastoral afro – Pasta APNs. Sob guarda do 

padre José Carlos. 
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 Um exemplo da efervescência nacional em torno da racialização, foi o episódio ocorrido na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro 1997, quando um grupo de universitários lançou um jornal que 

desqualificava as demandas dos movimentos negros e a “semana da consciência negra” promovida pela PUC, o 

jornal e seus editores foram rechaçados dentro da universidade, que à época vivia uma atmosfera fortemente 

influenciada por alunos egressos do curso pré-vestibular para negros e carentes (PVNC) da Pastoral do Negro, 

coordenado por frei David. O episódio foi divulgado e comentado em diversos meios de comunicação no 

território nacional, conforme Mônica Grin (2010, p. 23 -66). 
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se desenvolveu participando das práticas discursivas do movimento negro, como diz uma das 

lideranças, Graça Alves:  

 

...Aí eu comecei a me inteirar dessas coisas, comecei a procurar ler a 

respeito, comecei a me relacionar com outras pessoas que estavam 

envolvidas também no mesmo segmento, começando com Beta, que foi a 

pessoa que mais me ajudou em relação a fazer parte de movimento negro, a 

lutar sobre esse tipo de coisa. E aí com o tempo eu fui me engajando cada 

vez mais e estamos aí nessa luta há dezessete, dezoito anos
73

 . 

 

Como se pode perceber, os APNs se inscrevem naquele cenário. Quando Graça Alves 

se refere a Beta, demonstra que o grupo, e sua liderança, já era uma referência para as 

organizações dos movimentos negros. Antônio Marcos Araújo, conhecido no meio como 

“Azul”, companheiro de Graça Alves, na vida, e na liderança do Ogum Xorokê, afirma que o 

número de entidades dos movimentos negros era bem maior em Vitória da Conquista no final 

da década de 1990:  

 

aqui tinha Malê Debalê, Iorubá, Oriza Negra, União do São Vicente, Águia 

Dourada, Em Cima da Hora, União da Corrente, Filhos de Ogum, Filhos de 

Iansã, Afoxé de Índio, Gabiraba, tinha isso tudo. Eram dezoito entidades, 

mas empobrecemos muito
74

.   

 

Talvez mereça reflexão o fato de que Azul esteja contando como movimento negro 

tanto instituições como escolas de samba e afoxés, cujo fim imediato circunscrevia-se em 

torno da promoção de uma dada expressão da cultura afro-brasileira, como instituições,como 

os APNs e o próprio Ogum Xorokê que estendiam diretamente suas atividades para o fim 

declaradamente político de interceder na sociedade no sentido de combater as práticas 

racistas. 

Conforme aponta a pesquisa, essa efervescência dos APNs em Vitória da Conquista 

relacionou-se também com o cenário político local, com a ascensão de partidos políticos que, 

à época, se convencionou chamar de “partidos de esquerda”, sobretudo o PT – Partido dos 

Trabalhadores. Em 1996 a Frente Conquista Popular (PT, PSB, PV e PCdoB) conseguiu 

eleger, como líder do poder executivo, Guilherme Menezes de Andrade
75

, que contou com o 

apoio de amplos setores das comunidades eclesiais de base, onde nascera os APNs. A sua 
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Ogum Xorokê: “Para as empresas privadas, parece que a gente tem uma doença contagiosa” Disponível 
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Primeira eleição de Guilherme Menezes em 2006. Disponível em http://tabernadahistoriavc.com.br/a-primeira-
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gestão, 1997/2001, em diversas ocasiões esteve aliada com movimentos sociais em embates 

com ações de menor ou maior repercussão nas disputas por espaço de poder
76

. Dentre as 

sociabilidades das quais participavam os APNs, o envolvimento político partidário constituiu 

uma nota de peso em sua trajetória. Boa parte dos membros dos APNs, e dos seus 

colaboradores, era ligada a algum daqueles partidos da frente popular.  

Apesar de eleger o prefeito, a Frente Conquista Popular não conseguira eleger a 

maioria de vereadores para a Câmara Municipal; o que tornara a gestão de 1997/2001 

marcadas por relações tensas entre o poder executivo e o poder legislativo. Tal conjuntura 

acabou por envolver diversos movimentos sociais como os APNs e demarcar certos territórios 

político-ideológico e de poder, em um cenário em que ainda atuavam muitas lideranças 

formadas a partir das Cebs, herdeiras da atmosfera das lutas políticas contra a ditadura. 

 

2.3 APNs, Pastoral do Negro, Pastoral Afro-brasileira, Pastoral Afro: disputas e 

circularidades em torno dos signos 

 

Ao mesmo tempo em que as demandas dos APNs ganhavam certa repercussão social, 

algumas tensões internas ficavam mais evidentes e, novamente, o já conhecido embate, entre 

as pessoas mais ligadas à igreja Católica e os membros laicos, ganha corpo nas discussões 

internas da entidade. A oficialização do grupo como entidade jurídica surge sob o signo destas 

contradições internas. Não se pretende aqui investigar profundamente esses conflitos. No 

entanto, não seria possível dar conta da história da entidade sem tocar em questões presentes 

desde a sua formação, tanto no cenário local como nacional. Talvez seja possível começar a 

compreender tal processo a partir da matéria intitulada Pastoral do Negro: uma nova arma 

contra a discriminação, publicada pelo “Jornal da Semana”, em 03 de setembro de 1998. Na 

reportagem, realizada a partir de uma entrevista com o padre José Carlos, foi informada a 

instalação, em Vitória da Conquista, da Pastoral do Negro, tendo o padre José Carlos 

Conceição como coordenador e constituído, ao mesmo tempo, um curso pré-vestibular, para 

atender “negros e carentes”, que passaria a funcionar no colégio Diocesano (anexo 6). A 

organização do curso contou com a colaboração de Beta, e dos professores da UESB José 

Santos e Jussara Santos, seu funcionamento então, acontecia apenas nas noites de sexta-feira e 

durante todo o dia de sábado, o número de alunos era de 40, escolhidos pelas paróquias. 
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 Documento da Assembleia Legislativa da  Bahia de 22/11/1999. Arquivo da Pastoral do Negro (sob guarda do 

padre José Carlos Conceição). 
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Os significantes “Agentes de Pastoral Negros”, “Pastoral do Negro”, “Pastoral Afro-

brasileira” e “Pastoral Afro” adquirem e apresentam significados instáveis na documentação 

estudada. Constantemente, revelam mais dos posicionamentos políticos e ideológicos de 

quem fala, do que propriamente o que está sendo dito. Na reportagem do Jornal da Semana, os 

Agentes de Pastoral Negros e a Pastoral do Negro são tratados como sinônimos e teriam 

origem “após 1988”. No entanto, como se verificou na documentação disponível, os APNs 

foram fundados no Brasil em 1983. Já a “Pastoral do Negro”
77

  surge após 1988; com o 

tempo, e com as discursões em torno da “identidade negra”, foi mudando o uso do léxico para 

“Pastoral Afro-brasileira”, ou em sua forma curta “Pastoral Afro”. Ela seria uma espécie de 

entidade guarda-chuva que abrigaria diversas instituições internas da igreja Católica 

envolvidas com o movimento negro. Como informa o órgão oficial de comunicação da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, “A pastoral afro-brasileira nasceu da 

necessidade de dar uma organicidade às diferentes iniciativas dos negros católicos que 

marcam presença na vida e missão da Igreja”
78

, sendo composta pelos seguintes grupos: 

 

1. Agentes de Pastoral Negros – APNS; 

2. Grupo de religiosos e religiosas negros e indígenas – GRENI; 

3. Articulação de Bispos, Presbíteros e Diáconos Negros – Instituto Mariana; 

4. Grupo Atabaque - Cultura Negra e Teologia; 

5. Congresso Nacional das Entidades Negras Católicas – CONENC; 

6. Encontro de Pastoral Afro-Americana e Caribenha –EPA
79

. 

 

O que se pode perceber ao longo dessa pesquisa é que tanto na documentação escrita 

quanto oral, proveniente de indivíduos ligados à igreja, o grupo era tratado por “Pastoral 

Afro”, ou “Pastoral do Negro”, enquanto entre os membros laicos do grupo o termo utilizado 

correntemente era “APNs”. Para alguns membros dos APNs a própria fundação da “Pastoral 

do Negro” partiu de uma tentativa de controle do grupo, por parte do clero, que crescera 

demais, após 1988, abrindo um indesejável espaço para lideranças leigas. Segundo José 

Geraldo Rocha (1998, p. 192), tratava-se de “enquadrar a ação dos APNs”, já que em 
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 A própria forma escrita de “pastoral do negro” varia podendo apresentar-se também com letras maiúsculas 

“Pastoral do Negro” o que também pode ser revelador do lugar de onde se fala.   
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 A caminhada da pastoral afro-brasileira. Disponível em http://www.cnbb.org.br/afro-brasileira/1978-a-
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“algumas comunidades, os padres não queriam mais ouvir falar de negros após a Campanha 

da Fraternidade de 1988, alegando que “eram suficientes as polêmicas e confusões daquele 

período”. De fato, a campanha de 1988, que aconteceu principalmente em função da 

articulação dos APNs, abriu debates e conflitos que se resvalariam por muitos anos em todo o 

país. A partir de então, a igreja Católica teve que conviver com a constrangedora situação de 

precisar explicar-se perante a sociedade por sua opção em ter apoiado a escravização dos 

africanos, e de seus descendentes, em determinado período da história do Brasil. 

Aparentemente, houve um esforço natural dos membros mais ligados à igreja em 

deslocar o uso dos nomes da entidade e seus significados. O que fica bem claro em uma 

solicitação à Secretaria de Serviços Públicos, em 1999. Trata-se de uma solicitação de apoio 

logístico para a realização de evento relacionado às celebrações do dia nacional da 

consciência negra, em 20 de novembro. O texto da solicitação foi escrito em nome da Pastoral 

Afro, assinado pelo padre José Carlos e impresso em uma folha de papel com o timbre: 

APN´s Agentes de Pastoral Negros subscrito, Arquidiocese de Vitória da conquista– Bahia 

(anexo 7). Ao interpor o nome “Pastoral Afro”, em um documento cujo papel já se encontrava 

com o timbre “APNs, Agentes de Pastoral Negro”, realizava-se um exercício de transferência 

de significado que convinha à igreja Católica, ou seja, a tentativa de enquadrar os APNs, uma 

organização de leigos e não leigos, com direção independente da igreja, submetendo-a a 

Pastoral Afro, uma organização controlada pela igreja Católica. Essa situação demonstra 

claramente que o uso de um nome ou outro demarcava um posicionamento. 

A matéria do Jornal da Semana, com o cruzamento da análise de fontes orais, deixa 

transparecer a força deste conflito naquele momento. Na fala do padre José Carlos, o que 

estava sendo criada, em setembro de 1998, era a “Pastoral do Negro”, concomitantemente 

com o curso pré-vestibular, contando com o apoio direto da diocese de Vitória da Conquista. 

Entretanto, segundo alguns entrevistados
80

, os APNs e o curso pré-vestibular já funcionavam, 

de algum modo e com uma organização diferente, em Vitória da Conquista, anos antes de 

1998. Embora esses entrevistados não tenham conseguido precisar a data, foram apontados os 

anos de 1992 a 1994 como referência.   

Ao que tudo indica, as divergências multiplicaram-se após 1999. Enquanto o clero 

esforçava-se em manter as atividades sob o signo de Pastoral do Negro, os membros laicos, 

ou pelo menos parte deles, esforçavam-se por uma autonomia em relação à igreja, tomando o 

caminho dos registros jurídicos e fiscais como estratégia: em 21 de junho de 2001, a Receita 
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Federal emite o CNPJ da entidade como “Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros de 

Vitória da Conquista - Mocambo São Benedito”
81

. Em 06 de agosto de 2002 a Câmara 

Municipal de Vitória da Conquista aprova o projeto de lei que declara de utilidade Pública os 

APNs. Em setembro de 2004, a Assembleia Legislativa da Bahia, através da lei estadual 

9231,
82

 também declarou de utilidade pública a entidade. Todas essas ações deram-se à 

margem da relação com a igreja Católica. 

A documentação analisada guarda ecos de permanente luta de representações travada 

no campo de batalha da linguagem e que ocorria com menor ou maior relevância conforme o 

arranjo das situações, em que cada um dos agentes principais, igreja, movimento negro e, 

menos intensamente, o grupo ligado à Universidade, disputara entre si. Esses agentes, ao se 

propor unir para construir algo, no caso, o curso pré-vestibular Dom Climério, traziam 

consigo distintas heranças, obrigando-se a negociar interesses que nem sempre convergiam. A 

linguagem, que foi o elemento possível para que os três agentes se coadunassem por um 

objetivo mais ou menos comum: construir condições de acesso ao ensino superior para negros 

e mestiços e, de maneira mais geral, contribuir para a diminuição dos racismos na sociedade 

conquistense, ocupou, ao mesmo tempo, o lugar de arma para impor posições, transferir 

convicções ideológicas ou garantir lugares de poder e prestígio. Alguns, mais preocupados 

com a “identidade negra”; outros, mais preocupados com o acesso ao ensino superior para os 

trabalhadores de baixa renda, de um modo geral; e, ainda, aqueles que uniam estas 

preocupações aos signos do cristianismo.  

Assim, para um mesmo conjunto de ações era comum que o grupo mais ligado à 

Universidade se referisse apenas como “curso pré-vestibular Dom Climério” associando-o aos 

signos dos direitos à educação e cidadania para aqueles que viviam em condições de exclusão 

social; o grupo mais ligado à Beta se referia como “APNs”, associando-o aos signos das lutas 

por liberdade e cidadania a partir do discurso dos movimentos negros; e o grupo mais ligado à 

igreja se referia como “Pastoral do Negro”, mais tarde, substituído por “Pastoral Afro”, 

associando-os ao discurso humanista religioso.  
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2.4 A ruptura com a igreja Católica 

 

As relações da igreja católica com os APNs deterioraram-se, de modo que o padre 

José Carlos decidiu afastar-se em 2003. Em sua carta de afastamento (anexo 8), entre os 

principais motivos o padre aponta para o fato de que a entidade descumprira os critérios e as 

regras de seu funcionamento, afastando-se das orientações da igreja, sobretudo na condução 

do cursinho. Enfatizava que as suas diretrizes não seguiam a educação para a fé, e nem 

respeitavam as características éticas e étnicas da identidade negra. Além disso, questionava a 

organização administrativa e financeira do cursinho e via em tudo isso elementos que 

inviabilizavam a continuidade de sua ligação com o grupo. 

De fato, as mudanças em curso eram profundas, alterando inclusive os objetivos da 

entidade. Para efeito de comparação, serão analisados estes objetivos conforme propostos pelo 

padre José Carlos, em 1998 e suas alterações no Estatuto da Associação Cultural Agentes de 

Pastoral Negros de Vitória da Conquista – Mocambo São Benedito – APNs, elaborado no ano 

de 2003, e protocolado, em 2004, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Vitória 

da Conquista.  

Ao ser perguntado sobre qual era o objetivo dos APNs, no momento de sua fundação, 

o padre José Carlos responde assim: “Criar uma mentalidade nos católicos, sobretudo, de que 

é possível ser negro e ser cristão, sem diferenciar as origens, sem arranca-las, mas pelo 

contrário, inculturar”. De acordo com a reportagem do Jornal da Semana (cf. anexo 6), o 

padre afirmou: “desejamos que a fé conduza esse trabalho”. Referiu-se, ainda, ao caráter 

ecumênico dos APNs, em que poderiam participar pessoas de diversas religiosidades. 

Encontram-se outros mocambos da rede de núcleos dos APNs no Brasil que adotam nomes 

associados aos signos da cultura afro-brasileira como Dandara em Salvador; Sementes da 

África, no estado do Pará; Anajô, no estado de Alagoas; Esperança, também em Alagoas, ou 

ainda, de pertencimento com a religiosidade protestante: Pastoral da Negritude da Igreja 

Batista do Pinheiro.
83

 Em Vitória da Conquista, os nomes adotados e que ainda se mantém, 

estavam imersos no catolicismo: o nome adotado pelo mocambo – São Benedito – refere-se a 

um religioso católico, canonizado pela igreja; o nome dado ao curso pré-vestibular – Dom 

Climério – refere-se a um sacerdote da igreja Católica, que atuou como bispo em Vitória da 
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Conquista a partir de 1963
84

. Se, por um lado, nem todas as pessoas que agregaram esforços 

naquele momento para dar sustentação à entidade possuíam o mesmo comprometimento 

religioso do padre José Carlos, é inegável que havia ligações fortes com as crenças, 

notadamente com o cristianismo católico.  Nesse conjunto de afirmações, é possível pensar 

que havia pouco espaço entre os APNs para pessoas que não manifestassem convicções 

religiosas. 

Já o estatuto, criado no final de 2003, e composto de sete capítulos, sessenta e um 

artigos e doze páginas, demonstra uma dissipação daquela atmosfera religiosa, como se 

verifica no destaque do capítulo II – Das Finalidades e Competências (anexo 13):  

 

Artigo 5°: A Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros de Vitória da 

Conquista – Mocambo São Benedito tem, por finalidade: 

 

I. Apoiar, incentivar e criar atividades que visem a conscientização, o 

avivamento da identidade do povo negro e a preservação de seus valores e de 

sua memória histórica; 

II. Contribuir para a formação e intercâmbio de grupos afins, visando um maior 

conhecimento e consequente participação das pessoas no processo de 

superação da marginalização sócio-cultural da população Afro descendente; 

III. Promover eventos (congressos, seminários, encontros, debates, e consultas), 

sobre a História e a contribuição da cultura negra, na formação da sociedade 

brasileira, em nível regional, estadual, e nacional; 

IV. Manter contatos com organização em nível municipal, estadual, nacional e 

internacional, buscando o intercâmbio de informações úteis à promoção 

humana e cultural da sociedade brasileira em relação à comunidade negra; 

V. Desenvolver atividades para a formação de agentes culturais, sociais e 

políticos que possam estar presentes em meio à população mais carente, 

trabalhando para a promoção humana e auto-estima dos jovens e adultos 

negros, tendo atenção especial para as crianças, mulheres e idosos; 

VI. Fomentar o congraçamento religioso, colaborando para a superação de 

preconceitos, particularmente em relação às expressões religiosas de origem 

africana, visando convivência fraterna e digna entre as várias denominações 

religiosas; 

VII. Acompanhar e mobilizar pessoas que, por motivo de sua cor, raça, etnia e 

religião, forem discriminadas, denunciando e repudiando moralmente todas 

as pessoas e instituições que praticarem qualquer forma de racismo, fazendo 

com que haja o cumprimento da lei; 

VIII. Acompanhar e participar efetivamente da luta dos Remanescentes de 

Quilombos e Comunidades Rurais Negras; 

IX. Providenciar meios que promovam a mulher negra na conquista do exercício 

de sua cidadania; 

X. Promover publicações de caráter científico e divulgativo; 

XI. Realizar outras atividades por iniciativa própria ou em parceria com 

instituições afins; 

XII. Criar centros educacionais e cursos profissionalizantes. 
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Entre as doze finalidades e competências que constam no estatuto, apenas uma (item 

VI) faz referência à perspectiva religiosa; o que, por si só, diz muito a respeito da diminuição 

das demandas religiosas do grupo. É importante destacar também que signos diretamente 

ligados ao catolicismo ou ao cristianismo não são acionados nem mesmo no item VI, no qual, 

mesmo falando em congraçamento, não parece haver sugestão de pertencimento religioso 

como uma necessidade da entidade. O teor do discurso remete muito mais ao repúdio aos 

preconceitos às religiões de matriz africana. Também não há, no texto do estatuto, referência à 

liturgia afro, o que demonstra que o grupo já não se sentia parte da igreja Católica e, por isso, 

não poderia interferir em suas práticas litúrgicas. 

Outras mudanças se fazem perceber na leitura do estatuto. Uma delas é a progressiva 

diminuição no uso da categoria raça para se referir às identidades negra e mestiça. No 

estatuto de 2003, o termo raça aparece uma única vez, associado à discriminação e ao 

racismo. Com maior relevância, aparecem signos como identidade do povo negro, Afro 

descendente, cultura negra, comunidade negra. Documentos mais recentes apontam para o uso 

do termo afro-brasileiros, assim como para a negação da categoria de raça como pode ser 

observado na expressão de Beta “raça só há uma: a raça humana”
85

. Isso demonstra que as 

identidades negras pensadas pelos Agentes de Pastorais negros, além de não terem encontrado 

fórum específico e permanente para serem debatidas e esclarecidas, como diz José Santos
86

, 

nunca foram estáveis, se modificaram ao longo do tempo. 

Os itens I e III do estatuto demonstram que os APNs demandam por uma História da 

cultura afro-brasileira, ao defender a preservação de sua memória histórica e ao decidir por 

realizar eventos que tratam da História e da contribuição da cultura afro-brasileira para a 

formação da sociedade brasileira. Em parte, tais demandas foram equacionadas através da 

disciplina de Cidadania e Consciência Negra, oferecida pelo cursinho Dom Climério, o que 

explica também o fato de a maioria dos docentes que a ministravam serem licenciados em 

História. 

Outro aspecto que chama a atenção no estatuto é a ausência de qualquer consideração 

acerca do ideal quilombista, diferente do que ocorre na documentação encontrada referente ao 

projeto do evento intitulado “Brasil, 500 anos: discriminação não”
87

. Curiosamente, o nome 

utilizado no projeto não é dos APNs, mas consta como elaborado, em 1999, pela Comissão 

Diocesana Pastoral do Negro Curso Pré-vestibular Dom Climério. Aparentemente, trata-se 
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do mesmo projeto que, em parceria com a UESB, passou a se chamar “ORI: o preto no 

branco”
88

. Segundo o documento de 1999, inspirado numa concepção de Abdias do 

Nascimento, o objetivo do evento era mobilizar amplas parcelas da comunidade “para que o 

[ideal quilombista] se constitua na prática como uma herança de luta e reafirmação do direito 

à liberdade para os povos oprimidos”. Claro que um documento, com a formalidade de um 

estatuto, só expressa as ideias de um grupo com certas reservas e cuidados que, 

inevitavelmente, impedem que se perceba inúmeras subjetividades que foram importantes na 

construção de tal documento. Não se consegue observar nas fontes posteriores ao estatuto de 

2003, cujo acesso foi possível, referências ao ideal quilombista, configurando outra mudança 

nas identidades acionadas pelos APNs. 

 Aparentemente, o desgaste entre os APNs e a igreja foi significativo, pois ao contrário 

das arquidioceses de cidades onde existem ou existiram os APNs, ou a Pastoral Afro, que 

sempre mantém informações ou mesmo links junto aos seus endereços na internet sobre estas 

entidades; no sítio da arquidiocese de Vitória da Conquista, há informações sobre 21 

comissões e equipes pastorais, mas não encontramos nenhum indício da existência da Pastoral 

do Negro, ou dos APNs.
89

 Quais sentidos poderiam ser abstraídos dessa mudança de 

trajetória? 

Entre os documentos pesquisados, o último vestígio institucional dessa relação de 

pertencimento à igreja e à religiosidade é encontrado em 2004: 

 

O envolvimento social dos APNs é marcado por uma convicção de fé. A 

articulação do tripé fé, cultura e política tem diferenciado os APNs dos 

demais seguimentos negros, ao mesmo tempo em que os tem fortalecido na 

reconstrução da dignidade, da identidade e da cidadania
90. 

Enquanto no âmbito nacional os APNs mantém o discurso de “fé e luta” 
91

, que ainda 

guarda, até certa medida, sentidos de pertença religiosa, inclusive com a atuação de 

mocambos ligados à igreja Batista, como aponta o excerto de texto do relatório do congresso 

nacional de 2010
92

quando diz, “o processo de formação de diversos grupos de APNs que à luz 

da Bíblia e da realidade política, social e econômica refletiam sobre a situação da comunidade 
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negra”, deixando claro que o livro sagrado dos cristãos, servia-lhe como fonte de orientação. 

No mocambo São Benedito, apesar da palavra “fé” ainda aparecer em outros documentos 

depois de 2004
93

, ela perde paulatinamente seu sentido religioso, aparentemente diz respeito à 

fé como crença em seus ideais políticos, e não mais propriamente como fé religiosa.  É 

possível que mesmo a partir daquele ano (2004), para os APNs de Vitória da Conquista, 

enquanto “organização”, a crença no deus cristão se assemelhasse a um cadáver insepulto, 

embora, estivesse bem viva na acepção religiosa individual da maioria das pessoas que faziam 

parte dela. De fato, o distanciamento religioso, institucional, parecia ter entrado em um 

caminho sem volta, pois, a partir daí, em todos os relatórios e documentos dos anos seguintes, 

até 2010, a fé não é mais mencionada, ou quando é mencionada, adquire sentidos 

descomprometidos com religiosidades. No entanto, mais morta que viva, ou como morta que 

não se consegue enterrar, a crença no deus cristão continuou causando impacto, pois de certo 

modo continuava existindo no nome “Pastoral” surgido entre as instituições vinculadas às 

Cebs e à igreja Católica da década de 1980, ou, ainda, no nome próprio do mocambo na 

cidade: “São Benedito” o santo católico, e no nome do curso pré-vestibular “Dom Climério”, 

bispo da cidade. É comum que estes signos remetam a equívocos quando se fala dos APNs 

para quem não conhece a trajetória do grupo. 

É reveladora a ausência da igreja nas representações que os APNs fizeram de si 

próprios no documentário “Herdeiros de Zumbi”
94

, uma produção áudio visual realizada no 

ano de 2003, auge dos desentendimentos entre igreja e APNs, encomendada pelo grupo para 

retratá-lo. Nesta representação, em nenhum momento fica registrada a relação da entidade 

com a igreja Católica, nem mesmo o nome do padre José Carlos é citado. Aparentemente o 

documentário, ao qual retornaremos a analisar no capítulo 3, foi pensado deliberadamente 

para construir uma história afastada da presença da igreja. 

A autonomia em relação à igreja teve efeitos colaterais, como a perda de alguns 

apoios. Por exemplo, a ocupação do imóvel onde funcionava o curso pré-vestibular, Centro 

Pastoral Arquidiocesano Dom Climério, cujo valor do aluguel era cobrado abaixo do valor de 

mercado, teve esse valor reajustado para maior. Em 2005 este valor era de (seiscentos reais)
95

, 
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Por exemplo a palavra “fé” é mencionada no relatório de atividades de 2007, com relativa inexpressão 

religiosa, quando o grupo se identifica como “movimento negro que anuncia e denuncia qualquer  forma de 
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Documentário “Herdeiros de Zumbi”. Arquivo dos APNs. 
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em 2007 conforme informado por Beta
96

 foi para (oitocentos reais) e, no mesmo ano (um mil 

e duzentos reais). Este custo teria inviabilizado a continuidade do funcionamento do projeto, 

por isto os APNs pleitearam junto à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e 

conseguiram, a concessão para funcionamento do curso pré-vestibular Dom Climério em 

período noturno, no mesmo prédio da Escola Estadual São João Batista
97

, escola de ensino 

fundamental, pertencente à rede estadual de ensino, cujo funcionamento era exclusivamente 

diurno, e situava-se estrategicamente próximo ao endereço anterior.  Assim, entre 2007 e 

2008, o curso pré-vestibular Dom Climério passa a funcionar neste prédio, onde se encontra 

até hoje. 

 

2.5 A interlocução com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

A interlocução com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) é um 

capítulo da trajetória dos APNs que merece nossa atenção pelo fato de a UESB configurar-se 

entre as instituições públicas que deram sustentação à entidade. No final da década de 1990, 

vários professores da Universidade Estadual do Sudoeste aproximaram-se do grupo para 

contribuir especificamente com o curso pré-vestibular Dom Climério, conforme explicita o 

professor Carlos Alberto Pereira da Silva:98 

 

Era um curso filantrópico, na cidade tinha outros
99

... O que existia era um 

clima de se comprometer, a partir do espaço acadêmico, com as demandas 

sociais lá fora, e o que singularizou meu chamado para o cursinho foi 

justamente a questão da dimensão étnica, ou seja, eu sabia do envolvimento 

de José Santos, eu sabia do envolvimento de Bete (Albertina Vasconcelos), 

eu cheguei no cursinho e encontrei Beta (Elisabeth Ferreira Lopes), foi 

através de Bete que eu cheguei no cursinho. Senti que eu poderia contribuir 

com os alunos... as motivações foram derivadas do clima mais geral de 

comprometimento com a demanda que estava posta. 

 

Vários outros entrevistados citaram a participação da professora Albertina, do 

Departamento de História, e do professor José Santos, do Departamento de Filosofia e 

Ciências Humanas (DFCH), apontando-os como grandes animadores do projeto do curso pré-

vestibular Dom Climério e como atores decisivos para a ligação dos APNs com o meio 

acadêmico. Como se percebe, o projeto dos APNs conseguiu convencer alguns setores da 
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03/07/2014. 
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Universidade, na época, de que o Curso pré-vestibular Dom Climério possuía relevância 

social. A Universidade foi, ainda, um operador lógico na trajetória dos APNs, principalmente 

através da influência de alguns professores mais atuantes nas causas políticas ligadas aos 

negros como era o caso de Albertina Lima Vasconcelos, assim descrita pela Associação de 

Docentes da Uesb (ADUSB): 

 

...afirmou-se na vida pública como militante em favor da justiça social, 

contra toda forma de opressão e discriminação de qualquer espécie. No 

campo formal da política, participou do processo de construção do Partido 

dos Trabalhadores... Pela natureza de suas pesquisas acadêmicas, e pela sua 

militância cotidiana em favor dos princípios afirmativos de reparação e 

igualdade, se fez referência para movimentos negros no âmbito local e 

nacional
100

. 

 

Suas pesquisas acadêmicas relacionadas à história da escravidão, sua autoafirmação 

como negra, e sua luta em defesa de igualdade de direitos e reparação social, legitimaram 

Albertina como importante elo de ligação do grupo na Universidade. Sua relação com o 

Partido dos Trabalhadores contribuiu para constituir um viés político que acompanhou os 

APNs de Vitória da Conquista indelevelmente
101

. 

A professora Maria Cristina Dantas Pina, que chegou a colaborar com o curso Dom 

Climério com o trabalho de coordenação pedagógica, em certo período do ano de 2002, 

também cita a participação de professores e estudantes da Universidade quando diz que 

“Havia colegas que eram convidados para estas atividades extras de Beta: Jussara, João, 

Chico... alunos que deram aula...”
102

 

No decorrer dos anos 2000, os APNs oportunizaram sua interlocução com a 

Universidade para replicar a discussão nacional em torno das políticas de reparação social, 

defendendo a implantação de cotas para negros na UESB. O professor Carlos Alberto Pereira 

da Silva, embora deliberadamente abstendo-se do envolvimento com a questão, reconhece que 

“Os APNs tiveram uma contribuição decisiva para mudar a lógica sobre a discussão da 

questão étnica na cidade... por exemplo, a discussão das cotas raciais, que logo posterior a 

criação do curso começou a ser um debate”.
103

 conforme sua fala, é possível inclusive 

perceber, que em Vitória da Conquista a iniciativa dos APNs pode ter sido “pioneira em 

colocar em causa a questão étnica”. 
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   Fonte: “Homenagem a Albertina Lima Vasconcelos” Informativo da Adusb de abril de 2006. Arquivo dos 

APNs. Pasta de Inês P. Santos. 
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 Esta relação com o PT será aprofundada no capítulo 3. 
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 Entrevista concedida por Carlos Alberto Pereira Silva em 03/07/2014. 
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Os APNs se fizeram presentes em algumas reuniões na Universidade, que acabaram 

por definir o regime de cotas que foi implantado em 2008, por meio da resolução 37/2008 

aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe),
104

 como se vê 

em informativo da Universidade: 

 

Será realizado nesta quarta-feira, 22, no campus da Uesb de Vitória da 

Conquista, um debate acerca das cotas nas universidades. O evento, que é 

aberto à comunidade, acontecerá no Salão do Júri, Módulo de Aulas II 

(Ditora), às 17h30. 

O debate, promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em História da 

África e da América Negra, vai contar com a presença dos professores 

Benedito Eugênio e Núbia Regina, do Departamento de Filosofia e Ciências 

Humanas (DFCH), e Graziele Novato, do Departamento de História (DH) da 

Uesb. 

Também estarão presentes representantes do Movimento Negro e dos 

Agentes de Pastoral Negros (APN’S). Mais informações, pelos telefones 

(77) 3424-8652 e 3424-8666.
105

 

 

Conforme pode ser verificado nas notícias arquivadas na internet, sob o verbete 

“cotas”, no sítio da Universidade,
106

 o debate sobre as ações de reparação social e 

estabelecimento do regime de reserva de vagas para estudantes de escola pública e afro-

brasileiros teve início em 2004, intensificando-se entre 2006 e 2008. Talvez mereça destaque 

o fato de que na interlocução com a UESB não apareça o signo “Pastoral do Negro”, mas tão 

somente “APNs”. Aquele não foi um debate isolado, em 2005 ocorrera uma Audiência 

Pública Municipal sobre cotas para Negros na UESB, quando Beta, representando os APNs, 

entregou à vice-reitora Jussara Santos um documento assinado por diversas organizações 

sociais locais propondo a reserva de vagas para afro-brasileiros e alunos de baixa renda, 

egressos do ensino público.
107

 Esses debates na Universidade vinham na esteira de outra 

participação dos APNs na Audiência Pública sobre o Estatuto da Igualdade Racial, realizado 

com a presença do deputado federal Luíz Alberto (PT) e das articulações realizadas junto à 

Secretaria Municipal de Educação para implementação da Lei 10.639/03 que trata do ensino 

de História e cultura afro-brasileira.   
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 Relatório de atividades 2005. Arquivo dos APNs, pasta relatórios. 

http://www.uesb.br/ascom/ver_noticia_.asp?id=5844
http://www.uesb.br/ascom/ver_noticia_.asp?id=1908


95 
 

A própria Universidade participou, institucionalmente, da realização do “II Simpósio 

de Relações Etnicorraciais e Educação” e do “III Seminário de Mulheres Negras”, que 

ocorreu em 2010 em parceria com os APNs, conforme notícia do dia 27.10.2010, divulgada 

em seu organismo oficial de comunicação na internet. Junto com o texto do informe, a 

Universidade postou o logotipo utilizado pelos APNs em todo o Brasil: 

 

Acontece na Uesb, campus de Vitória da Conquista, entre os dias 21 e 22 de 

outubro, o “II Simpósio de Relações Etnicorraciais e Educação” e o “III 

Seminário de Mulheres Negras”. Mesas-redondas, oficinas e minicursos 

farão parte dos eventos, que é uma realização da Uesb e da Associação 

Cultural Agentes de Pastoral Negros.
108

 

 

Os Seminários de Mulheres Negras foram uma das mais importantes ações, dentre 

outras, promovidas pelos APNs de Vitória da Conquista. O primeiro ocorreu em 2004, no 

antigo Colégio Diocesano; o segundo, de que trataremos com mais acuidade, ocorreu em 

2008, no plenário da Câmara Municipal de Vitória da Conquista; e o terceiro ocorreu em 

2010, nas dependências da UESB. O último seminário foi organizado pelo professor Benedito 

G. Eugênio, nos anais do evento é informado que os APNs de Vitória da Conquista atuam 

desde 1995
109

. 

Na importância que os APNs têm dado às mulheres negras, encontramos os vestígios 

da colaboração e da influência exercida pela professora Albertina Vasconcelos (tratada por 

algumas fontes como Albertina Vasconcelos ou apenas como Bete). Quando foi convidada 

por Beta para colaborar com o movimento e com a organização do curso Dom Climério, ela 

era professora do Departamento de História da UESB, e, articulada com alguns movimentos 

sociais na cidade, notadamente com o movimento de mulheres. Em reconhecimento ao seu 

trabalho, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista deu o seu nome ao Centro de 

Referência da Mulher Albertina Vasconcelos – CRAV
110

. Albertina Vasconcelos tornou-se 

um importante elo entre o curso Dom Climério e a UESB, naquele período. 

Seja a partir das relações institucionais, ou de seus professores e alunos, 

separadamente, a interlocução com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia constituiu, 

em todo o período pesquisado, de suma relevância para os APNs de Vitória da Conquista, 

notadamente para o curso pré-vestibular Dom Climério. Embora, não houvesse sempre 
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convergência entre os interesses pessoais e institucionais, mesmo em questões fundamentais 

como, por exemplo, o debate étnico-racial do curso, enquanto orientação pedagógica. 

 

2.6 Um espaço de Contradição 

 

Negra Mariama
111

 

 

Negra Mariama, negra Mariama chama 

Negra mariama chama pra enfeitar  

O andor porta-estandarte pra enfeitar 

A imagem Aparecida em nossa escravidão 

Com o rosto dos pequenos, cor de quem é irmão 

 

Negra Mariama chama pra cantar 

Que Deus uniu os fracos pra se levantar 

E derrubou dos tronos os latifundiários 

Que escravizavam pra se regalar 

 

Negra Mariama chama pra dançar 

Saravá-esperança até o sol raiar 

No samba está presente o sangue derramado 

O grito e o silêncio dos martirizados 

 

Quando, por motivos de saúde, a professora Albertina Vasconcelos reduzia 

consideravelmente sua atuação junto aos APNs, em 1998, chegava para assumir um 

importante papel na organização do curso pré-vestibular Dom Climério, José dos Santos 

Souza, professor de política educacional na UESB.  Segundo ele: 

 

Foi uma experiência gratificante por duas razões: a primeira dela, porque nós 

fomos desafiados a contribuir com a causa do povo negro de Vitória da 

Conquista, principalmente aquelas pessoas que estavam excluídas do acesso 

à universidade. E segundo, por que fomos desafiados também a uma 

atividade extensionista , ou seja articular aquilo que nós trabalhávamos em 

sala de aula e também com as nossas pesquisas com o interesse da 

comunidade, ou seja levar para a comunidade alguma contribuição, fruto do 

acúmulo que tínhamos do nosso trabalho de pesquisa e de ensino
112

. 

 

Pode-se inferir a partir da fala do professor José Santos, que os APNs, sobretudo, o 

curso pré-vestibular Dom Climério, se apresentavam como terreno fértil para por em prática 

os postulados que aqueles professores vinham pondo em discussão na sala de aula e no meio 
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112

 Entrevista com José dos Santos Souza em02/08/2014, Rio de Janeiro. 
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acadêmico como um todo. Para aqueles acadêmicos, sensibilizados com as pesquisas, muitas 

das quais eles próprios haviam participado, que apontavam para o desfavorecimento dos 

grupos sociais entendidos como “não brancos” nos quadros da educação de nível superior, 

certamente, foi desafiador o chamado para colaborar com aquela empreitada. 

Como já evidenciado em outros momentos, o envolvimento do professor José Santos 

dá-se em meio a um contexto de aproximação entre Universidade e sociedade, nomeadamente 

a setores ligados aos movimentos populares e suas demandas. O que chama a atenção em seu 

perfil como colaborador do Dom Climério é o seu envolvimento com as demandas do curso 

construídas a partir do movimento negro. Enquanto para alguns professores, talvez a maioria, 

o interesse principal restringia-se a contribuir com o acesso ao ensino superior para as 

populações de baixa renda que, presumidamente, frequentaria aquele curso, José Santos 

pensava efetivamente “na causa do povo negro de Vitória da Conquista”, embora ele também 

entendesse que os problemas mais gerais enfrentados por negros e mestiços, enquanto causa 

social, principalmente no aspecto educacional, eram comuns a outros cidadãos que, mesmo 

que não fossem negros/mestiços, são tão excluídos quanto, ou tão discriminados quanto, em 

função de suas limitações de acesso aos bens e serviços da sociedade capitalista. 

 Assim, enquanto alguns professores entendiam que o melhor de sua contribuição seria 

restrito à sala de aula, ministrando sua disciplina de competência, José Santos entendia que o 

projeto do curso precisava ser pensado coletivamente, preocupando-se com um planejamento 

pedagógico que levasse em conta as especificidades daquele público alvo, inclusive 

articulando a discussão étnico-racial. No entanto, a diversidade de interesses e entendimentos, 

e as próprias limitações dos professores, que os impediam de dispor do tempo necessário para 

um envolvimento pleno com este projeto, constituíram barreiras que, naquele tempo, não 

foram transpostas, e o projeto pedagógico não se efetivou na prática. 

Outras contradições apareceram então, conforme diz José Santos:  

 

Primeiro que nós tínhamos nos envolvido com um curso para pessoas negras 

e carentes, e quando íamos visitar o curso, nos deparávamos com algumas 

cenas que nos chocavam um pouco, como por exemplo a gente chegava na 

porta do Diocesano, e víamos alunos chegando de taxi, alunos chegando de 

carro, as vezes eu chegava e não tinha vaga para estacionar na frente do 

colégio, isto em 1998/1999. Isto se deve a forma de oferta do curso.  

Nós discutimos bastante o critério de oferta (de vagas). E o critério que nós 

tínhamos definido, era o critério étnico-racial e socioeconômico, ou seja, ser 

negro e ser carente, e definimos isso. E foi muito difícil uma definição clara, 

por que definir carência sócioeconômica é difícil, demanda pesquisa e 

determinadas técnicas de serviço social para estabelecimento de carência, 

então nós nos propomos a fazer isso, mas houve uma resistência muito 
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grande da igreja, que apoiava o trabalho na época, de se enquadrar nestes 

critérios, como no desenvolvimento da chamada do público isso foi feito 

pela igreja, o que agente viu, é que o curso foi oferecido para os membros da 

igreja, das paróquias de Vitória da Conquista, então nós nos sentimos um 

pouco usados no processo, e nós passamos a questionar no caso a Beta que 

era quem estava a frente, e embora Beta concordasse conosco, ela não tinha 

forças políticas suficientes para reverter. E tinha muita coisa em jogo, tinha 

espaço físico, auxílio para transporte dos professores e tudo o mais, com o 

tempo todos estes custos foram sendo repassados para os alunos, e acabou se 

tornando um curso pago, embora fosse uma quantia pequena, tinham alunos 

negros e pobres que não tinham esta quantia para pagar e continuar 

frequentando o curso e foram abandonando, e quem ficou no curso foram 

aquelas pessoas de classe média que tinham recursos, a evidência de que 

estas pessoas tinha recursos, via-se pela forma que se vestiam, o meio de 

transporte que utilizavam para chegar ao curso e inclusive a negação da 

questão étnico-racial, a gente passou a ter resistência dentro do curso, da 

discussão étnico-racial! Isso foi muito complicado e começou a desmotivar, 

no caso, da universidade, quem estava nessa tarefa éramos eu, e Jussara, 

então nós começamos a nos questionar até que ponto essa contribuição era 

válida. O que estava acontecendo ia de encontro a tudo o que nós 

defendíamos que era a causa do povo negro e seu acesso à universidade e 

isso nós não estávamos vendo
113

. 

  

De fato, como se confirma através da reportagem do Jornal da Semana (anexo 6), 

naquele primeiro momento foram as paróquias que se encarregaram da distribuição das vagas, 

40 para a primeira turma de 1998, e os critérios adotados por essas paróquias 

desenquadraram-se da proposta inicial, como observou José Santos. Os alunos que a igreja 

matriculou pertenciam a uma faixa de renda que não os habilitava a frequentar aquele curso. É 

curiosa a observação de José Santos de que o estacionamento do Diocesano encontrava-se 

repleto de carros durante as aulas, acrescente-se que se trata de um tempo em que o 

automóvel, como meio de transporte, era muito menos acessível que atualmente; não se 

configurava, de modo algum, como bem de consumo de pessoas de baixa renda numa cidade 

como Vitória da Conquista. Presume-se que a igreja optou por oferecer as vagas para as 

pessoas de sua área de influência e alinhamento ideológico, o que levou, inclusive, a outro 

paradoxo: com efeito, a discussão das questões étnico-raciais foi rechaçada dentro do próprio 

curso Dom Climério.  

Decerto outras pessoas se incomodaram com tal situação, possivelmente o próprio 

padre José Carlos não estava de acordo com tal forma de distribuição de vagas, assim como os 

militantes mais antigos dos APNs. Entre a documentação pesquisada, algumas fichas, 

denominadas de “fichas sociais”, pareciam indicar a intenção em definir um perfil 
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socioeconômico para o aluno que poderia ter acesso ao cursinho (anexos 10 e 11).  As “fichas 

sociais” recuperavam elementos como endereço e renda familiar do candidato à vaga, 

identificava também sua cor, não se sabe se era o candidato que se autodeclarava ou se algum 

assistente do curso que determinava esta cor, numa das fichas alguém é identificado como 

“moreno”, não se sabe também qual era o critério para esta definição de cor. 

O trecho da entrevista do professor José Santos aponta para as dificuldades 

encontradas pelo grupo em fazer traduzir-se nas atividades pedagógicas do curso pré-

vestibular Dom Climério as reflexões sobre “a causa do povo negro”, chegando-se ao extremo 

da negação da discussão étnico-racial. Mesma dificuldade era constituir-se, concretamente, 

como um curso que atendesse, prioritariamente, a negros e não negros de baixa renda, 

facilitando sua entrada nas instituições de ensino superior, conforme aquela vontade política 

inicialmente proposta. 

A fala de José Santos também revela a própria dificuldade da igreja que, 

aparentemente, escolhia os alunos do curso, a partir de critérios clientelistas. Com efeito, o 

crescimento dos APNs no Brasil e das iniciativas voltadas para os negros no interior da igreja 

Católica constituía uma problemática, em certos aspectos, desafiante para aquela igreja, 

expunha-lhe à contradições que bem poderiam ser analisadas comparativamente à letra da 

música: “Negra Mariama” apresentada na epígrafe deste item, utilizada juntamente com 

outras músicas que se referem à cultura afro-brasileira em reuniões de formação política do 

grupo, e também em  encontros informais. A música associa “andor”, elemento simbólico que 

abre as procissões carregando a imagem dos santos, com “porta-estandarte”, uma dançarina, 

possivelmente uma negra, que abre o desfile de cada pavilhão de uma escola de samba 

durante o carnaval, transportando o estandarte da escola. A letra enaltece o samba, como 

expressão artística herdada da cultura afro-brasileira, e associa-o, diretamente, às lutas por 

liberdade quando diz que nele “está presente o sangue derramado, o grito e o silêncio dos 

martirizados”. Andor e porta-estandarte são representações importantes de universos 

diferentes: o sacro e o profano, que aparecem na composição como partes do mesmo ideal de 

libertação dos negros. 

A negra Mariama (Maria ama) a que se refere a música é a mesma Maria, progenitora 

de Jesus Cristo, que nas representações dos setores da igreja ligados à Pastoral Afro é 

idealizada como uma mulher negra, e que empresta o nome ao Instituto Mariama (IMA) órgão 

da igreja que, segundo a CNBB, é “onde padres, bispos e diáconos negros reúnem-se 
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refletindo sobre a caminhada da presença da negritude da Igreja e da sociedade”
114

. Participa 

do IMA o hoje arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino de 

Castro, identificado pela CNBB como um “bispo referencial da Pastoral Afro-brasileira”. No 

final da década de 1990, Zanoni, então padre, colaborou de modo relevante para a formação 

dos APNs de Vitória da Conquista e do curso pré-vestibular Dom Climério.  

A circulação entre os APNs de Vitória da Conquista de uma música que exalta uma 

mulher negra tratada ao mesmo tempo como santidade e liderança, remete às relações de 

gênero articuladas ali. Em sua trajetória, o grupo contou com expressivo número de mulheres, 

sua coordenadora principal, que acompanha o grupo desde a formação até os dias atuais, é 

uma mulher. Um dos fóruns de discussão mais importantes promovidos foram exatamente os 

“Seminários de Mulheres Negras”
115

, entre as alunas do cursinho, uma das funções de 

trabalho mais comumente ocupadas era a de trabalhadora doméstica,  Segundo Inês P. dos 

Santos
116

, membro ativa durante a década de 2000,  entre 2001 e 2002 o curso pré-vestibular 

Dom Climério funcionou com uma extensão exclusiva para mulheres. É possível associar as 

preocupações dos APNs ao pensamento de Micol Siegel (2007, p. 321) quando diz que “Na 

maioria das vezes a misoginia e o racismo trabalham juntos”, já que as questões de gênero 

ocupam um lugar de expressão na história do grupo em Conquista. 

Ao que tudo indica, a questão do ingresso dos alunos nunca foi resolvida. Contudo, o 

progressivo afastamento da igreja, a partir dos anos 2000, deve ter contribuído para modificar 

o perfil social dos estudantes, como podemos verificar em 2002 a partir das observações de 

Pina (2014), que colaborou com o curso naquele ano: 

 

O critério de acesso para o curso pré-vestibular Dom Climério era não ter 

renda... havia uma predominância de negros, isso era evidente, visualmente 

percebia-se. E de alunos que vinham de escola pública, que não possuíam 

acesso. Isso era um diferencial, quem estava naquele cursinho, certamente 

não podia pagar um cursinho particular. O público era específico de uma 

categoria social de baixa renda, trabalhadores, estudavam à noite
117

. 

 

Em 2002, o curso pré-vestibular Dom Climério consolidara-se como uma ação da 

entidade que, paulatinamente, abandonava a denominação de Pastoral Afro. Tanto o seu CNPJ 

quanto as declarações municipal e estadual de reconhecimento de “Utilidade Pública” 

                                                           
114

Pastoral Afrobrasileira: Bispos referenciais da Pastoral Afro-Brasileira reúnem-se em Brasília. Disponível em: 

http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/arquivo/pastoral-afrobrasileira/15409-bispos-referenciais-da-pastoral-afro-

brasileira-reunem-se-em-brasilia acesso em 31/01/2014. 
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Esses seminários serão abordados de forma mais aprofundada no capítulo 3. 
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Entrevista concedida por Inês P. dos Santos em 22/04/2014. 
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 Entrevista com a professora Maria Cristina Dantas Pina em 07/07/2014. 

http://www.cnbb.org.br/imprensa-1/arquivo/pastoral-afrobrasileira/15409-bispos-referenciais-da-pastoral-afro-brasileira-reunem-se-em-brasilia
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passaram a se referir à “Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros de Vitória da 

Conquista- Mocambo São Benedito”. Com estatuto próprio, e sem nenhuma relação jurídica 

com a igreja Católica. 

Uma grande transformação ocorrida no cursinho, no mesmo período, foi o 

estabelecimento da disciplina Cidadania e Consciência Negra (CCN). A princípio, os 

organizadores mais envolvidos com as questões étnico-raciais, a exemplo de José Santos, 

pretendiam que as discussões que a norteavam fossem realizadas não necessariamente em 

uma disciplina, mas como um eixo pedagógico que perpassasse todas as disciplinas e seus 

professores. Não obstante, a disciplina foi criada, inicialmente, em caráter não obrigatório, o 

que contrariou a José Santos e outros organizadores que insistiam para que ela fosse 

obrigatória, que fosse condição para os alunos permanecerem no curso. Após 1999, quando 

José Santos já estava afastado da organização do curso, suas reivindicações continuaram a ser 

ouvidas pelo grupo, e a disciplina entrou para a grade do curso em caráter obrigatório, mas 

nem todos os alunos a aceitava; alguns se ausentavam da aula ou apenas deixavam de 

participar dela por julgar que seu conteúdo em nada influenciaria em seu principal objetivo: 

passar no vestibular.   

Ocorre que em 2003 foi aprovada a Lei 10.639 que instituiu como obrigatório o ensino 

de cultura afro-brasileira em toda a rede nacional do ensino fundamental e médio. Tal 

mudança pretendia dar respostas às críticas que consideravam excessiva a presença de 

culturas europeias, nos currículos escolares, em detrimento da atenção devida a outras 

culturas que compuseram a nação brasileira. Abstrai-se daí que este é, em grande parte, o 

resultado da ação política direta dos movimentos negros, já que outras culturas como, por 

exemplo, indígenas, sertanejas, ou ciganas não foram incluídas na lei. Sua implementação no 

currículo das escolas municipais de Vitória da Conquista, pela Secretaria de Educação 

Municipal, se deu em 2006. No ano anterior, esta secretaria ofereceu aos professores da rede 

municipal de ensino o curso de formação “Brasil de todas as Áfricas” visando preparar esses 

professores para a nova disciplina Os Agentes de Pastoral Negros de Vitória da Conquista 

participaram do evento conforme informa o relatório dos APNs para aquele ano: 

 

Nos orgulhamos de terem feito parte como organizadores deste evento, os 

professores Flávio José dos Passos e Aldinei Cândido de Almeida que além 

de fazerem parte da rede de ensino são APNs. Participaram também deste 

evento os APNs: Marinaldo Carvalho como palestrante – Mapeamento das 

comunidades remanescentes de quilombo em Vitória da Conquista; Alcides 

Aragão de Santana mestre da banda Batikum; Elizabeth Lopes, que expôs 
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sua experiência enquanto professora , militante e agente de pastoral; Lidiane 

Vieira participou integralmente garantindo-lhe formação para a militância
118

.  

 

O relatório nos permite identificar o interesse e a participação dos APNs na 

implantação da disciplina de História e cultura afro-brasileira, cujos conteúdos poderiam ser 

os mesmos ou parecidos àqueles propostos para a disciplina de CCN do curso Dom Climério, 

é provável que esta tenha sido a motivação da Secretaria de Educação em convidar os APNs 

para participarem daquele curso de formação. 

A aplicação da lei 10.639/03 não aconteceu do modo esperado pelo movimento negro, 

pois a experiência demonstrou que uma mudança de tal ordem requer mais do que uma 

determinação do Estado, são necessários agenciamentos
119

, que envolvem a formação do 

professor, a recepção dos alunos e de suas famílias, metodologias e recursos à disposição e de 

mudanças na própria cultura escolar, que fazendo parte da sociedade brasileira, traz consigo 

sua própria fração de racismos. Ainda assim, algumas mudanças foram postas em curso e 

atingiram diretamente a disciplina Cidadania e Consciência Negra, oferecida pelo cursinho D. 

Climério. Alguns vestibulares, a exemplo dos realizados pela UESB, têm, gradualmente, 

adotado questões vinculadas aos estudos da cultura afro-brasileira. Do mesmo modo, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem adotado tais questões na prova de ciências humanas 

e suas tecnologias, como se verifica nos objetos de conhecimento associados às Matrizes de 

Referência para o exame de 2014:  

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 
Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade – Cultura material e 

imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil. A conquista da 

América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. A 

escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. História 

cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na 

formação da sociedade brasileira.
120
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 Relatório de atividades de 2005, p. 8. Arquivo dos APNs – pasta relatórios. 
119

 A expressão “agenciamento”, utilizada diversas vezes no texto tenta se aproximar da noção proposta por 

Deleuze; Guattari (2011, p. 22)  “os agenciamentos coletivos de enunciação funcionam, com efeito, diretamente 

nos agenciamentos maquínicos, e não se pode estabelecer um corte radical entre os regimes de signos e seus 

objetos” diretamente ligada a compreensão rizomática dos signos e dos objetos, em que os modelos explicativos 

não se dão linearmente, pelo contrário cabe em uma explicação às suas próprias contradições. No caso da Lei 

10.639, significa que não se pode esperar que a introdução da disciplina de História e cultura afro-brasileira se 

estabeleça de imediato conforme  solicitada pelos movimentos negros e nem que siga uma linearidade. 
120

 Matriz de referência para ENEM 2014 informado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com Conteúdo das Provas, p. 22. Disponível 

em:http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf acesso em 

06/09/2014. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
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Esses temas, incluídos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) nas provas do ENEM, não reproduzem a “consciência negra” 

idealizada pelos APNs, mas constituem conteúdos da disciplina CCN, oferecida pelo curso 

Dom Climério. São temas que, ao abordar a diversidade cultural, acabam por abrir espaço 

para o viés do cursinho, cujo objetivo é a defesa dos direitos humanos e da diversidade social 

de um modo mais geral, comprometendo-se aí a defender os direitos dos negros e mestiços, 

das mulheres, dos homoafetivos, e de todos os que são oprimidos por algum tipo de 

discriminação social. Estas mudanças contribuíram para a estabilidade da disciplina no curso. 

No decorrer dos anos, a disciplina se afirmou sem a construção pedagógica, num 

sentido técnico, de um plano de curso que determinasse seus conteúdos e metodologias, 

também não houve ementas contendo a programação temática da disciplina; sua organização 

dava-se de modo informal. Aparentemente, este procedimento está diretamente ligado ao fato 

de que as lideranças dos APNs, como diz José Santos
121

, “não tem direcionamento político 

claramente materializado nas suas ações” que como outras fontes apontam para as 

dificuldades causadas pela falta de um projeto político por parte do grupo. Tudo isso 

demonstra que as identidades e as práxis do grupo são plurais, modificam-se conforme são 

solicitados pelos arranjos políticos, econômicos, institucionais e o próprio posicionamento 

pessoal dos indivíduos que ganhavam maior expressão em cada momento da trajetória do 

grupo. Um exemplo observável é a identificação com quilombismo, que aparece com 

intensidade na documentação, entre 1998 e 1999, e é retomada entre 2003 e 2006 e quase 

desaparece entre 2009 e 2010.  

 O relatório das atividades dos APNs, em 2007, permite acessar, de modo indireto, 

alguns temas da disciplina CCN (anexo 12). Os relatórios de atividades são documentos 

produzidos anualmente pelos APNs com o fim de realizar um balanço da instituição 

resumindo o que foi realizado durante o ano anterior, formulando metas para o ano em 

exercício e anexando textos que traduzam seu ideário discursivo. Foram encontrados 

relatórios de 1999 a 2009. A ausência de um relatório em 2010 é um dos elementos que 

apontam para a redução de atividades do grupo no período. O relatório do ano de 2007 traz as 

datas comemorativas que ganharam dimensão nas representações dos Agentes de Pastoral 

Negros e que também orientaram parcialmente a disciplina CCN. A expectativa era a de que o 

professor da disciplina construísse, em seu plano de aula, métodos para tratar dos temas 

propostos naquele calendário de datas comemorativas, como por exemplo: 24 de janeiro – Dia 
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 Entrevista concedida por José Santos, em 02/08/2014. 
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da revolta dos Malês, na Bahia (1835); 11 de fevereiro – Libertação de Mandela, África do 

Sul (1990); 14 de março – Fundação dos Agentes de Pastoral Negros no Brasil (1983); 04 de 

abril – Assassinato de Martin Luther King Jr., Menphis, EUA (1968); 13 de maio – Dia 

nacional de denúncia contra o racismo; 16 de setembro – Fundação da Frente Negra 

Brasileira, primeiro partido negro do Brasil; 12 de outubro – Dia dos Erês (crianças); 20 de 

novembro – Dia nacional da consciência negra; 02 de Dezembro – Dia nacional do samba. E 

outras tantas datas com temáticas vinculadas aos negros e mestiços.  

 

 

 

 

Tabela 1 - Professores que ministraram a disciplina de CCN no curso pré-vestibular Dom Climério de 1999 a 

2010: 

Nome Área de conhecimento 

Albertina Lima Vasconcelos História 

Alberto Bomfim da Silva História 

Antônio Marcos de Oliveira Andrade História 

Fábio Sena Santos História 

Flávio José dos Passos Filosofia 

Graziele Novato História 

Ivoneide Silva Pires História 

Joilson Lima de Jesus História 

Suzete de Paiva Lima Teologia 

Tânia Lúcia dos Santos Souza História 

Uelber Barbosa Silva História/Serviço social 

Fonte: Arquivo dos APNs – Pasta de e-mails. 

 

Para ministrar a disciplina, a coordenação do curso nomeava professores que, em sua 

análise, eram politicamente engajados, alinhados com as propostas dos APNs relativas às 

questões étnico-raciais, e dos direitos humanos. Geralmente, o docente escolhido era sempre 

alguém vinculado às ciências humanas, notadamente à História, conforme a tabela 1, um 

filósofo, uma teóloga, e nove licenciados em História ministraram a referida disciplina desde 

a sua inclusão no curso. Uma vez escolhido pelos critérios abstratos do comprometimento 

político com as ideias do grupo, o docente possuía autonomia para elaborar planos de aula e 

definir quais conteúdos poderiam ser debatidos, o que era feito conforme as demandas que 
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surgiam no decorrer do ano letivo. Era comum a participação, mediante convite do professor 

da disciplina, de profissionais de outras áreas que pudessem contribuir com as discussões 

como músicos, artistas, advogados etc. Uma estratégia que parece ter sido comum aos 

professores da disciplina era a abordagem de temas de interesse imediato, que surgiam na 

mídia local, nacional ou internacional, relativamente a situações de discriminação étnico-

racial e ou de desrespeito aos direitos humanos e do cidadão, remetendo-os aos processos 

históricos que os produziram. Esta ausência de metodologia conferiu maior fluidez para os 

conceitos identitários e mesmo para os posicionamentos ideológicos defendidos pelo grupo. 

Ao longo dos anos, desde 1999, o posicionamento favorável à implementação das ações 

afirmativas era recorrente: 

 

Nossa análise é que continuamos cumprindo a missão de ser uma entidade 

do movimento negro que anuncia e denuncia qualquer forma de racismo, 

discriminação racial e preconceito por meio da organização, fé e luta, 

propondo ao estado  brasileiro políticas públicas e de ação afirmativa que 

garanta à população negra o acesso aos direitos e à cidadania
122

. 

 

As ações afirmativas, também chamadas de políticas públicas de reparação social, têm 

estado presente entre as principais reivindicações dos Agentes de Pastoral Negros. Como 

demonstram várias fontes, esse é um elemento que permaneceu na pauta do grupo por todo o 

período em que foi estudado, e tem configurado como tema de discussão da disciplina de 

Cidadania e Consciência Negra, em especial as políticas de cotas de vagas para “negros” em 

instituições públicas de ensino superior. Convém destacar que nem todos os movimentos 

sociais e nem todos os negros, se posicionam favoravelmente à implementação das ações 

afirmativas, sobretudo das cotas para negros nas universidades
123

. Paradoxalmente, essa 

questão, que é motivo de discórdia a nível nacional, constituiu uma das poucas ideias estáveis 

no mocambo São Benedito, circulando em meio a diversas contradições e ambiguidades.  

Embora não se possa precisar a origem da Associação Cultural Agentes de Pastoral 

Negros – Mocambo São Benedito, pode-se afirmar que a rede de agenciamentos responsável 

por sua formação foi composta por três grupos principais: primeiro, o grupo articulado em 

torno da liderança de Beta, mais ligada aos movimentos negros, e que acabaria por dar 

sustentação à própria sigla APNs, garantindo independência da igreja Católica para o grupo 

de Vitória da Conquista, mas, ao mesmo tempo, comprometendo-se com outras 
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 Relatório de atividades 2007, p.2. Pasta – Relatórios. 
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 O tema é retomado no capítulo 3. 
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institucionalidades e práticas, algumas questionadas dentro da própria organização; segundo, 

as pessoas articuladas em torno da liderança do padre José Carlos e da igreja Católica que, 

sem dúvida, constituiu um pilar fundamental para a afirmação da entidade em Vitória da 

Conquista, contudo, a relação com a igreja trazia em sua própria gênese, uma contradição 

elementar que não se conseguiu superar, acirrada com a tentativa de enquadramento dos 

APNs, submetendo-os ao signo da Pastoral Afro; e, terceiro, o grupo ligado à Universidade, 

que não era homogêneo, quase sempre atraído pela própria articulação de Beta, contribuiu 

decisivamente para a existência da organização em todo o período estudado, principalmente 

entre 1998 e 2002.  

Uma das características mais pertinentes na trajetória do Mocambo São Benedito foi a 

contradição. Não somente em sua relação com a igreja Católica, mas na própria ausência de 

orientação política predeterminada, o que conferiu fluidez em suas percepções identitárias. No 

período de 1998 a 2004 nota-se a construção e a defesa de uma identidade negra 

comprometida, entre outras coisas, com o ideal “quilombista” e com uma percepção da 

História enquanto ciência, também idealizada, articulados, sobretudo, na disciplina de 

Cidadania e Consciência Negra, ministrada no curso pré-vestibular Dom Climério, principal 

ação social dos APNs na cidade. 

 A pesquisa apontou que os APNs de Vitória da Conquista constituíram-se na principal 

organização do movimento negro na cidade, atuando como um dos principais catalizadores do 

debate étnico-racial, das ações afirmativas e de reparação social e, provavelmente, o principal 

responsável pela introdução da demanda pelas cotas para negros e estudantes da escola 

pública na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
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3. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS AGENTES DE PASTORAL NEGROS DE VITÓRIA 

DA CONQUISTA 

 

3.1 Herdeiros de Zumbi 

 

Hino da África do Sul
124

 

 

Nkosi sikelel' iAfrika 

Nkosi sikelel' iAfrika 

Maluphakanyisw' uphondo lwayo, 

Yizwa imithandazo yethu, 

Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo 

 

Morena boloka setjhaba sa heso, 

O fedise dintwa la matshwenyeho, 

O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, 

Setjhaba sa South Afrika - South Afrika. 

... 

 

O capítulo que segue busca refletir principalmente sobre a seguinte problemática: 

como se desenvolveram as relações institucionais dos APNs em Vitória da Conquista? 

As informações foram prospectadas de vasta documentação, parte já utilizada nos 

primeiros capítulos, e outra que se soma agora como relatórios, projetos e convênios. Como 

fonte áudio visual fizeram-se importantes o documentário “Herdeiros de Zumbi”, editado em 

19 novembro de 2003, por Star Vídeo (Moisés produções com participação de Fábio Sena 

Santos), sob encomenda dos APNs; e o registro áudio visual do “II seminário de mulheres 

negras”, ocorrido em 2007 no plenário da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, 

realizado pela Câmara e gentilmente cedido aos APNs. 

O primeiro Seminário de Mulheres Negras ocorreu no ano 2004. Organizado pelos 

APNs, contou com o apoio da Coordenação Ecumênica de Serviço (CESE) e da Prefeitura 

Municipal. Segundo os APNs
125

, 

 

O principal objetivo do I Encontro de Mulheres Negras de Vitória da 

Conquista foi resgatar a dignidade e a cidadania do povo negro, promovendo 

ações de combate às práticas discriminatórias e racistas. Outro objetivo foi 
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 O hino da África do Sul, composto em cinco línguas diferentes, contém versos do hino tradicional sul 

africano e parte do hino “revolucionário” do Congresso Nacional Africano que simbolizava a luta contra o 

apartheid no mundo. O excerto do texto poderia ser traduzido para a língua portuguesa da seguinte forma: Deus 

abençoe a África / Que suas glórias sejam exaltadas /Ouça nossas preces /Deus nos abençoe, porque somos seus 

filhos / Deus, cuide de nossa nação /Acabe com nossos conflitos /Nos proteja, e proteja nossa nação / À África 

do Sul, nação África do Sul. Disponível em: 

http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul/hino_africa_do_sul.htm acesso em 12/01/2014. 
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 Conforme relatório de atividades 2004, julho. Arquivo dos APNs – Pasta relatórios. 

http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul/hino_africa_do_sul.htm
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criar um espaço para socializar informações referentes à presença das 

mulheres negras, ampliando a presença das mesmas nos espaços públicos e 

exigindo a implantação de políticas públicas para as mulheres.  

 

Assim, os objetivos desses seminários foram trazer ao debate público as condições de 

tratamento desigual recebidos pelos “negros” na sociedade brasileira, sobretudo as mulheres, 

particularmente em Vitória da Conquista e região, e denunciar as situações especiais a que 

estas mulheres estavam expostas em diversos aspectos da vida como saúde (a população negra 

é atingida especialmente por algumas patologias, como anemia falciforme, por exemplo), 

trabalho, renda, estética, religião, dentre outras, e cobrar das autoridades competentes a 

construção de políticas públicas que atendessem aos interesses desses grupos. Na imprensa 

local divulgou-se que o seminário debateria “A Emancipação da Mulher Negra e o Papel do 

Estado”
126

. 

A documentação relativa ao primeiro seminário é escassa, sabe-se que os APNs se 

propuseram a realizá-lo com as mesmas fundamentações do II seminário. No entanto, 

destaquemos algumas diferenças. Quanto ao local, o primeiro seminário se realizou no prédio 

do antigo colégio Diocesano de Vitória da Conquista, mesmo ambiente onde funcionava então 

o curso pré-vestibular Dom Climério, enquanto que o segundo seminário realizou-se no 

plenário na Câmara Municipal, um local que conferia simbolicamente uma maior 

proximidade institucional. Quanto à participação social, destaca-se no II seminário a presença 

de quadros das autoridades públicas municipais e estaduais, o que demonstra uma capacidade 

de diálogo dos APNs com agentes do poder público. 

Algumas situações, reveladas pelos documentos, referentes ao II seminário de 

mulheres negras remetem à discussão sobre identidade negra. Segue-se parte da fala de Adão 

Albuquerque (primeira pessoa, da esquerda para a direita, figura 8), então vereador e também 

professor colaborador do curso pré-vestibular Dom Climério, expondo uma experiência em 

sala de aula, 

 

É interessante a quantidade de meninas e também de rapazes que são 

nitidamente negros, mas não se identificam desta forma... teve um dia em 

que sem querer ser mal educado eu questionei um rapaz de pele assim bem 

bronzeada! E eu disse assim: mas rapaz você não levantou a mão para se 

classificar, para se identificar como negro? (a gente discutia a questão das 

cotas) e ele disse assim – É não professor, é por que eu sou moreno. Aí um 
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outro [aluno] disse assim atrás – Ele é um moreno puxado. E até hoje eu 

estou tentando entender o que é um moreno puxado!
127

 

 

Considerando que Adão Albuquerque era então professor colaborador dos APNs no 

curso dom Climério, e que falava no seminário como convidado do grupo, pode-se supor que 

sua fala representa parte do que pensavam os APNs sobre a “identidade negra”. Assim, o 

discurso de Adão Albuquerque torna-se revelador. Quando o professor afirma que alguns 

rapazes são “nitidamente negros”, o mais provável é que o critério utilizado neste momento 

esteja apoiado principalmente na associação com os fenótipos biológicos, notadamente a cor 

da pele, já que se tratava, neste caso, de um contato pouco mais que visual. Ao mesmo tempo, 

ao questionar um desses rapazes “nitidamente negro” porque ele não se identificara como tal, 

infere-se em uma suposta necessidade de que estes indivíduos se autodeclarem negros, como 

ferramenta de combate às discriminações raciais. 

Em entrevista concedida para esta pesquisa, a coordenadora geral dos APNs, Elizabeth 

Ferreira Lopes Morais (Beta), afirma “não existe raça negra, pois raça só há uma: a raça 

humana”. Em seguida, reitera “que é preciso que o negro se reconheça enquanto tal, pois 

somente assim ele pode se valorizar, e somente assim ele pode contribuir para a eliminação do 

racismo na sociedade”.
128

 

A compreensão dos APNs sobre a “identidade negra” não se deixa facilmente ser 

capturada, contudo há códigos de linguagem nas falas de Beta e de Adão Albuquerque que se 

coadunam no sentido de nos ajudar a entender que representações de “negro” estão ali 

acionadas. No discurso do professor Adão Albuquerque não só inexiste o termo “raça”, como 

também um conceito de “negro”; talvez até se evite, mas paradoxalmente, há uma insistência 

na necessidade da autodeclaração do “ser negro”. Já Beta, veementemente nega a raça, como 

categoria adequada para tratar desta identidade, e reafirma a necessidade do 

autoreconhecimento do negro como via de combate ao racismo. Enquanto para outro membro 

do grupo, identificada como “Viviane”: “Os APNs são entidades que hoje procuram valorizar 

a raça negra, sobretudo fazendo com que ela seja valorizada no Brasil em que estamos, 

mostrando que o negro pode e que o negro faz”
129

 

A “raça” como categoria biológica transposta para o uso social carrega valores 

políticos que inspiram cuidado no trato que devemos ter como pesquisadores. Assim, 

utilizaremos, quando possível, o termo racialização, no sentido de se atentar para a 
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historicidade de uma ideia de raça, seguindo os passos da historiadora Wlamyra R. 

Albuquerque (2009, p.35) que afirma usar a “(...) palavra racialização em vez de raça, por 

exprimir um discurso sempre em construção e à mercê das circunstâncias de cada tempo e 

lugar”. 

Na verdade, os APNs, nas entrevistas, nos documentários, nos panfletos, nas aulas, nas 

palestras, enfim nos vários documentos acessados, não deixaram claro uma possível definição 

de “negro”. Para um grupo que leva esta palavra em seu nome, surpreende que não haja 

empenho maior no sentido de definir a sua identidade. É preciso um esforço para recolher 

aqui, ali e alhures, traços que componham essa identidade. E esses traços se modificam de 

acordo o tempo, o lugar e o objetivo discursivo em que se encontram. Como verificado, a 

APN “Viviane” fala em “raça negra”, a coordenadora Elizabeth nega a categoria de “raça”. O 

colaborador dos APNs, Benedito Eugênio
130

, atribuía esta identidade às condições da 

subjetividade, ao afirmar que não se pode definir o outro como “negro”, somente cada 

indivíduo pode subjetivamente identificar-se como tal. O APN, professor Uelber B Silva 

(2012, p.13) sem negar a historicidade do termo “raça”, afirmou que “o racismo é 

experimentado por aqueles que apresentam caracteres [raciais] diferentes dos brancos”.  

Os discursos, assim prospectados nos documentos, sustentam a tese de que a 

“identidade negra” não é um conceito a ser precisamente delimitado, pelo contrário, sua 

compreensão e definição tendem a ser fluídicas. A identidade é um signo e, enquanto tal, é 

construída a partir da ativação de incontáveis signos que a ela se juntam. E que no caso dos 

APNs, apesar da presença de elementos de racialização, o manuseio desta identidade está 

diretamente associado à complexidade político-ideológica de sua afirmação de resistência aos 

racismos, forjada tanto a partir de condições sócio-históricas locais e nacionais, como de 

símbolos mundiais como o hino do Congresso Nacional Africano que se fez circular em 

diversas culturas diferentes pelo mundo afora, inclusive no Brasil, associado à luta pela 

libertação de Nelson Mandela, e contra o Aphartheid na África do Sul. Com o fim do regime 

do Aphartheid, durante o governo de Nelson Mandela ele foi transformado no hino oficial, 

adaptando trechos do hino tradicional, cuja letra é citada na epígrafe desse item.   

Acrescente-se a essa identidade política a questão da cidadania negra como elemento 

crucial do pós-abolição. Para os APNs, esta cidadania é alcançada pela educação, conforme 

pode ser observado nas falas registradas no documentário Zumbi dos Palmares, mais 

especificamente na declaração do então Deputado Luíz Alberto: “a experiência exitosa de 
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organizações como os APNs está em abrir possibilidades aos jovens negros em disputar com 

cidadania, o acesso às universidades”
131

.Declaração semelhante fez Beta: “Porque nós 

acreditamos na educação. E sabemos que só através da educação em todos os sentidos é que 

vem o desenvolvimento e o crescimento de todo o povo”
132

. Será que de fato a educação 

consegue, por si só, contribuir para a eliminação ou redução das exclusões sociais advindas 

dos processos de racialização? 

Uma característica que chama atenção na trajetória dos APNs de Vitória da Conquista 

é o caminho percorrido rumo à institucionalidade; neste caso, umbilicalmente ligado ao poder 

público municipal. Esse aspecto de sua trajetória está visível no discurso de Ester Maria de 

Figueiredo Souza (quarta pessoa, da esquerda para a direita, na figura 7), professora da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), então secretária de educação do 

município de Vitória da Conquista, por ocasião do II Seminário de Mulheres Negras:  

 

A responsabilidade da associação cultural APNs e de nós que estamos aqui 

presentes é extremamente importante, por que nós só conseguimos 

transformar cenários de realidade de exclusão, quando nós construímos 

ações de coresponsabilidade, de copertencimento e de coparceria.
133

 

 

Para a palestrante, a parceria entre sociedade e poder público é condição essencial para 

a eliminação das diversas formas de exclusão social, inclusive aquelas perpetradas pelas 

práticas racistas. Logo, a ação dos APNs de Vitória da Conquista em parceria com os poderes 

públicos seria exitosa em seu objetivo de redução das desigualdades oriundas dos processos 

de racialização.  Em harmonia com as ideias propostas por Ester, destaca-se o discurso do 

representante do poder executivo municipal, à época, e também professor da UESB, José 

Raimundo Fontes:  

 

A elite brasileira é perversa, ela está enraizada no aparelho de Estado, ela 

está enraizada na estrutura de propriedade, nas estruturas jurídicas. A luta é 

esta, é aproveitar os espaços do Estado para avançar, construindo, sobretudo 

medidas que efetivamente, na vida real das pessoas tenham mudanças, é isto 

que o governo do presidente Lula vem fazendo, é isto que modestamente 

estamos fazendo em Vitória da Conquista. Eu, Vivalda e Beta, fomos atores 

do primeiro movimento ainda na área da educação, e foi uma luta até para os 

professores entenderem naquele momento de 1997/1998 àquelas mudanças 

que estávamos propondo, de lá para cá muita coisa avançou, mas temos 

muito a conquistar. Por isso dou parabéns a todos, e que neste dia de 08 de 

março, dia internacional das mulheres, que sejam reafirmadas estas 

bandeiras, mas também sejam valorizadas as conquistas. Por que passamos, 
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saímos daquela história do denuncismo! Da ideologia! Agora é na vida 

prática! E é nesse momento que o confronto vai se dar. As nossas medidas 

em prol da população afrodescentente em particular das mulheres precisam 

ser acompanhadas, exatamente como está sendo proposto aqui. Através das 

políticas públicas, através do aparelho de Estado, porque é ali que se faz a 

vida real, é ali que se toma medidas importantes para transformar a vida de 

cada um.
134

 

 

Ambas as falas acima citadas apontam para um processo pelo qual os APNs já 

passavam desde o final da década de 1990 e que se aprofundou até 2010, ano limite deste 

estudo, tanto pelo viés da proximidade com as gestões de governo com “corresponsabilidade”, 

“coparcerias” e “copertencimento”, como com o enraizamento das políticas públicas de 

Estado. Um bom exemplo das coparcerias com os governos está nos convênios firmados entre 

o grupo e a Prefeitura Municipal e o governo do estado da Bahia: a cada ano letivo, tanto o 

Estado como o Município, disponibilizam um determinado número de professores das redes 

públicas de educação, para trabalharem no curso pré-vestibular Dom Climério. No início da 

formação do “cursinho”, todos os professores eram voluntários. Figuram ali nomes como os 

da professora Albertina Vasconcelos e (UESB), do professor Carlos Alberto Pereira da Silva 

(UESB). No ano de 2003, segundo informações constantes do documentário “Herdeiros de 

Zumbi”, “o pré-vestibular contava com um quadro de 17 professores voluntários, e quatro 

cedidos pela prefeitura. Em 2003 foram matriculados 200 alunos, todos no turno noturno”
135

. 

Em 2010 essa relação estava totalmente invertida, segundo Beta
136

,quase todos os professores 

atuantes eram cedidos pelas secretarias de educação do Município ou do Estado. Com o 

processo de institucionalização, em que o Estado aos poucos toma para si aquelas demandas 

propostas pelos movimentos sociais, ocorreu que o quadro de professores do curso pré-

vestibular Dom Climério deixou de contar com o serviço quase exclusivamente voluntário 

daqueles profissionais, para ter uma maioria de professores contratados pelo Município para 

dar aula, vários profissionais concursados do município de Vitória da Conquista ou do estado 

da Bahia foram cedidos por seus respectivos governos para atuarem como professores do 

Dom Climério, em alguns casos, professores que no período anterior haviam prestado o 

serviço de forma voluntária aos APNs. 

Se por um lado tal mudança foi vital para a manutenção do curso, contribuindo não 

somente para o ingresso de muitos jovens na universidade, mas incluindo-os no processo 

educacional imediato, instrumentalizando-os para concorrerem em concursos de empregos 
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públicos, e mesmo preparando-os melhor para os desafios do mercado de trabalho de um 

modo geral, em alguns casos, inclusive, ocupando na vida de alguns jovens o tempo que de 

outra forma seria dedicado às atividades de risco, como o tráfico de drogas. Por outro lado se 

poderia perguntar: uma vez estabelecidos vínculos empregatícios, o quadro de professores não 

tornou-se menos comprometido com aqueles ideais propostos pelo APNs no âmbito dos 

movimentos negros? Seria este um processo normal no decorrer da existência dos 

movimentos sociais rumo aos processos de institucionalização? 

Nesse sentido, talvez mereça destaque a observação, feita em 2003 pelo ativista negro 

Alex Pereira Barbosa, cantor e compositor da música raper e autor do livro “Cabeça de 

porco” mais conhecido por seu nome artístico: MV Bill, de passagem por Vitória da 

Conquista visitou o projeto dos APNs e fez a seguinte declaração:  

 

Eu acho que esta iniciativa não só capacita, mas também levanta a 

autoestima dos jovens das comunidades que são desassistidos de várias 

formas e em vários aspectos. Estas iniciativas acho que têm um valor 

importantíssimo, até porque não são compradas e não são bancadas pela 

burguesia. E sim são trabalhos voluntários, acaba sendo por vontade mesmo, 

tem que fazer porque tá sentindo e tá batendo um sentimento
137

 

 

A declaração de MV Bil, que ocorreu quando a maioria dos professores do cursinho 

ainda realizava o trabalho de forma voluntária, nos leva à seguinte reflexão: se, por um lado, a 

institucionalização e o apoio dos governos Municipal e Estadual foram elementares para a 

própria sobrevivência do grupo APNs, ao longo do tempo - e isto se traduziu em benefício 

para a sociedade de Vitória da Conquista e região; por outro lado, é possível que este 

envolvimento do poder público e sua assistência, ocorram em uma relação inversamente 

proporcional ao envolvimento ideológico daqueles colaboradores, sobretudo dos professores 

do curso Dom Climério. Ao consumar uma relação de vínculo empregatício com os 

professores, é possível que os profissionais, a partir daí, tenham sido mais atraídos pela 

relação econômica estabelecida e menos pelo envolvimento com as lutas sociais, ou o 

“sentimento” de que falara MV Bil. Corrobora com esta conjectura, o fato de que os relatórios 

de atividade de 2008 e de 2009
138

 não mencionarem a realização de festas e confraternizações 

com o conjunto dos APNs, os professores e os alunos do Dom Climério, eventos que 

ocorreram em anos anteriores e demonstravam maior envolvimento, coesão e sentido de 

pertencimento em relação ao grupo. Foi comum aos APNs em conjunto com o curso pré-
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vestibular Dom Climério, produzir festas principalmente em dois momentos do ano: no 

encerramento das atividades letivas, em dezembro, e, com mais animação, em junho por 

ocasião das celebrações do São João, a típica festa do Nordeste, quando se realizavam os 

“forrós” como apontam os relatórios
139

. Sem dúvida as festas conferiam pertencimento aos 

membros do grupo APNs, e os alunos ligavam-se mais ao curso Dom Climério. Com efeito, 

ao mesmo tempo em que o sentido de pertencimento ao grupo parece ter enfraquecido
140

 a 

partir de 2009,também a orientação de realizar assembleias elegendo novas direções a cada 

dois anos parece ter sido negligenciada, já que as direções da entidade permaneceram as 

mesmas por mais de dois anos seguidos. 

Se o discurso dos APNs a favor de uma “identidade negra”, e toda a mobilização 

política em torno das questões do “negro”, perde força dentro de seu principal projeto: o curso 

pré-vestibular Dom Climério, ou parafraseando o prof. José Raimundo, deslocou-se do campo 

do “denuncismo” e da “ideologia”, para o campo das realizações práticas com ações de 

coparticipação entre a entidade e o poder público, contribuindo para um menor envolvimento 

político ideológico dos profissionais que ali ministravam aulas; paradoxalmente, o 

amadurecimento de algumas políticas públicas de Estado como a inclusão obrigatória da 

disciplina de História e cultura afro-brasileira, implementada pela lei federal 10.639, do ano 

de 2003, legitimara a disciplina Cidadania e Consciência Negra, cujos temas abordados foram 

gradualmente incorporados ao ENEM como já foi referido no capítulo 2. 

O paradoxo torna-se maior frente à análise de que, nos últimos anos de existência, o 

mocambo São Benedito, embora mantendo as duas principais ações, o curso Dom Climério e 

a Casa do Estudante Quilombola Zumbi dos Palmares, diminuiu sua presença social e 

expressão político ideológica na cidade. De acordo com o que pode ser observado na 

documentação pesquisada, houve, em 2007, além das duas principais ações, cinquenta e sete 

atividades realizadas pelos APNs do mocambo São Benedito, o que inclui participação do 

grupo em seminários, mesas redondas de congressos, conferência municipal de assistência 

social, curso de formação de Agentes de Pastoral Negros, audiência pública em defesa das 

cotas para negros na UESB, etc. Em 2008, foram vinte e quatro atividades. Em 2009, 

registrou-se um número menor, vinte e uma atividades. Em 2010, chama atenção à ausência 

de um relatório, o que sugere não apenas um número ainda menor dessas atividades, mas, 
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também, que elas tenham sido reduzidas em número de pessoas e em expressão política, 

traduzindo-se em uma menor organização e motivação do grupo
141

.   

 

Imagens do II Seminário de Mulheres Negras: 

Figura 7 - Da esquerda para direita: Jean Fabrício Falcão – vereador; Rai Rodrigues – coordenadora de assuntos 

de gênero dos APNs mocambo São Benedito; Valdenor Pereira – Deputado Estadual e Ester Maria de Figueiredo 

Souza – Secretária Municipal de Educação. 

 

 
Fonte: Imagem retirada do registro áudio visual do II Seminário de Mulheres Negras. Arquivo dos APNs. 

 

 

Figura 8 - Da esquerda para direita: Adão Albuquerque – Vereador e professor do curso pré-vestibular Dom 

Climério; Valdecir Nascimento - Superintendente de Políticas para Mulheres do estado da Bahia; Graziele 

Novato – professora do Departamento de História da UESB ; Rai Rodrigues – coordenadora de assuntos de 

gêneros dos APNs mocambo são Benedito. 

 

 
Fonte: Imagem retirada do registro áudio visual do II Seminário de Mulheres Negras. Arquivo dos APNs. 
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Figura 9 – Da esquerda para direita: Maria Nazaré Lima: Professora da UNEB e Coordenadora da Área de 

Educação do CEAFRO;  Vilma Reis  - Professora de  Sociologia, Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias UNEB (CAMPUS SEABRA),Coordenação Colegiada do Programa CEAFRO. 

 

 
Fonte: Imagem retirada do registro áudio visual do II Seminário de Mulheres Negras. Arquivo dos APNs. 

 

 

Figura 10- Público presente no II Seminário de Mulheres Negras. 

 
Fonte: Imagem retirada do registro áudio visual do II Seminário de Mulheres Negras. Arquivo dos APNs. 
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Figura 11- Mulheres negras. 

 

 
Fonte: Imagem retirada do registro áudio visual do II Seminário de Mulheres Negras. Arquivo dos APNs. 

 

 As figuras 10 e 11, demonstram que o evento contou com um número de participantes 

que, preencheu os espaços do plenário da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o 

público presente não era apenas de mulheres negras, mas também de homens e de outros 

grupos sociais. 

 

3.2 Os APNs e as “comunidades remanescentes de quilombo” 

 

Cabo Verde manda mantenha 

Cesaria Evora
142

 

 

Tcham canta, m'bem 

Traze boses 

Um aroma daquel pais 

Cabo Verde terra querida 

Qu'nos tu quere na coraçon 

 

Cabo Verde manda mantenha 

Se benson nun bes d'sodade 

Pa tud ses fidj' na terra longe 

El d'zem pan fla boses 

Ma se ragos tem quel calor 

Pa tud ses fidje 

Ku mesm' amor 
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O documentário “Herdeiros de Zumbi” faz referência ao envolvimento dos APNs com 

as comunidades remanescentes de quilombo. Neste caso específico, as comunidades de 

Velame e Boqueirão. Ao que tudo indica, o principal objetivo deste envolvimento está na 

tentativa de garantir a propriedade da terra para os “quilombolas” e as condições para 

produzir e viver nela. Segundo o então deputado federal Luíz Alberto: 

 

organizações como os APNs em todo o Brasil tem sido importantes... na luta 

para garantir políticas públicas para o desenvolvimento destas comunidades 

(remanescentes de quilombos) do ponto de vista material e cultural como 

garantia de que elas se insiram no processo de cidadania do nosso país.
143

 

 

De novo vem à tona a emblemática discussão sobre cidadania. Como abordado no 

primeiro capítulo, a luta dos negros por cidadania se constituiu talvez em um dos maiores 

desafios do pós-abolição. Ao que parece, os habitantes dessas comunidades não utilizam 

normalmente o termo “remanescentes de quilombo” para se identificar e nem o termo 

“cidadania” para identificar seus objetivos. Nem por isso deixam de ter uma compreensão 

sobre o que são e por que lutam, numa linguagem diferente daquela utilizada pelos APNs e 

pelo poder público. O depoimento de D. Maria, lavradora do Boqueirão, 37 anos, 

respondendo à pergunta de uma interlocutora sobre qual seria o sofrimento por que ela passa, 

é bastante esclarecedor
144

:  

 

 Ué! é  da água, é do de cumer, na roça num dá, é um sofrimento. Eu num 

acho um trabái pra trabaiar pra dá de cumê pro meu fí... Eu aqui sofro de 

tudo. Eu tenho...  qui Deus mandar a chuva pra pudê plantá a semente pra vê 

se dá, se num deu é a mesma coisa, a gente tem hora qui sofre. Nóis pranta 

mí, feijão, pranta as maniva (de mandioca), mas cum este tempo num choveu 

pra pudê saí (brotar)... 

 

Igualmente significativa é a fala de Lúcio Fortunato, lavrador do Velame, 60 anos
145

: 

 

Quando eu mim entendi por gente, aqui já tinha uma luta com os nossos tios, 

já cunheci meus tio, uns brigando, outros correndo daqui ... (?) num morava 

mais aqui, corrido dos próprios agressores da gente aqui né? Daí pra cá nós 

ficamos... por causa das mulheres, morando na própria terra aqui, dos 

vizinhos. Cum pouco, saltou aqui pra dentro de novo né? Daí ficô, ficô, nós 

fomos crescendo, cum pouco pegou na luta nossa outra vez, daí já tirando a 

gente pra fora de novo... gente tirava pra fora, nóis  voltava, eles dizia que a 

gente tava invadindo a terra deles, sendo que a fazenda era de nosso avô... e 
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 Deputado Luíz Alberto. Documentário Herdeiros de Zumbi. 
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 Documentário “Herdeiros de Zumbi”. Arquivo dos APNs. 
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 Idem. 
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naquela luta a gente foi lutano, lutano, lutano. Chegô uma época que 

dirrubaram essas casa.  Aqui num tinha essas casa não! 

 

O depoimento de dona Maria, embora diminuído em sua riqueza no ato de nossa 

transcrição, ainda guarda relevantes informações. No primeiro plano aparece a precariedade 

das condições materiais de existência, a falta de água tratada estava entre os maiores 

problemas. No Boqueirão, as pessoas recolhiam a água para o uso doméstico, e inclusive para 

beber, no mesmo açude onde chafurdavam os porcos. Diarreia e vômitos estavam entre os 

problemas de saúde que mais atingiam os moradores do Boqueirão em função do consumo 

desta água sem tratamento. A produção agrícola era de subsistência e totalmente dependente 

do regime de chuvas, escasso na região. Aparentemente, era uma prática dos moradores além 

do plantio de subsistência a ocupação com trabalho remunerado em outras terras; alternativa 

que Dona Maria procurava sem êxito naqueles dias. Apesar de descrever dissabores na 

estrutura de sua vida e de sua gente, não há em sua fala qualquer desejo de ruptura com o 

lugar em que vive. Dona Maria apela a deus que mande chuva, mas se ele não der a chuva (o 

que é comum) ela apenas continua com seu sofrimento, segue no Boqueirão e com a sua 

gente, um lugar de pertencimento. 

A fala de Lúcio Fortunato é clara no que diz respeito às tensões que as gerações de 

moradores viveram no Velame, para garantir sua fixação naquele lugar. O que poderia 

justificar o afinco com que, por longos anos, esta comunidade se agastou para continuar 

vivendo ali? Como percebemos no documentário “Herdeiros de Zumbi”, não havia muita 

riqueza econômica, pelo quê disputar. Aparentemente, a justificativa de tal empenho, além 

das questões econômicas, encontra-se também e, talvez, mais decididamente, em questões 

culturais, nos lugares de memória, nas composições de relações identitárias e nas 

representações que dão aos indivíduos o sentimento de pertencimento à comunidade. 

O documentário destacou a escassez material e a desatenção dos poderes públicos para 

com as duas comunidades. No entanto, não deixou de captar, com sutileza, cenas do cotidiano 

que traduziam também sentidos de satisfação e bem estar, notadamente nas crianças e nos 

mais jovens. Numa cena, uma senhora brinca com um cachorro; sol, poeira, espontaneidade e 

risos se misturam no terreiro de casa. Noutra tomada, aparece ao seu lado uma adolescente. 

Filha? Talvez sua neta? Não mais que 15 ou 16 anos, esboça em frente à câmara, um sorriso 

doce, em composição com a luz do dia. Moleques se divertem numa carroça espraiando 

alegria por onde há estrada de terra; meninas e mulheres riem lavando roupas de cócoras aos 

pés das tinas de água. A aparição de uma mulher, ainda muito jovem, conduz a última cena. É 
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tão nova que não se poderia esperar que a maternidade já houvesse lhe caído ao colo, mas 

estava ali um bebê. Seu olhar sedutor eclipsa o mundo à sua volta, e toda a beleza e coerência 

dos seus traços confere calma à paisagem árida. Essa cena é apresentada com a trilha sonora 

de Cabo verde manda mantenha, da intérprete de Cabo Verde, Cesaria Evora, cuja letra em 

parte citada na epígrafe que abre o item, fala da saudade de uma terra africana que está longe, 

de  um lugar ao qual se tem pertencimento e se dedica amor. Ao associar o charme da música 

cabo-verdiana às cenas centradas na estética dos quilombos, o documentário colabora 

forçosamente com a associação do quilombo conquistense a uma África idealizada, 

produzindo ao mesmo tempo, um efeito de sentido que confere um ideal beleza associada à 

herança africana, alinhando-se ao apelo discursivo do mocambo São Benedito que busca 

elevar a autoestima de negros e mestiços, propondo a desmobilização de representações 

culturais que inferiorizam alguns elementos da estética afro-brasileira.   

Ao denominar estas comunidades de “comunidades remanescentes de quilombos” e 

mobilizar-se para o seu reconhecimento enquanto tal, os APNs participavam de um campo 

discursivo repleto de instabilidades. Segundo a pesquisadora, e também colaboradora do curso 

pré-vestibular Dom Climério, Karla Lima (2014, p.3), “Como demanda política da atualidade 

o reconhecimento das comunidades quilombolas gerou entraves conceituais que nortearam e 

ainda inflamam os debates de historiadores e antropólogos em torno desses grupos”. Para esta 

autora, os conceitos vêm sendo constantemente reelaborados, sendo aplicadas denominações 

como: “terras de preto”, “quilombos modernos”, “comunidades remanescentes de 

quilombos”, “quilombos”, termos que implicam compreensões diferentes. De fato, ainda 

segundo a autora: 

 

Essas definições vêm acompanhadas de peculiaridades históricas, distintas 

em sua maioria, que representariam cada comunidade assim chamada. As 

atribuições estendidas a estas comunidades são conceitualmente 

problemáticas se observamos que geram uma analogia entre grupos que 

historicamente viveram contextos sociais diversos (LIMA, 2014, p.3). 

 

Conforme observado por Lima, os contextos sociais dessas comunidades são diversos, 

o que pode tornar insuficiente seu enquadramento dentro de um único conceito como o de 

“comunidade remanescente de quilombo”, como quer a Lei 4.887/03
146

 que regulamenta o 

processo de definição dessas comunidades a partir de critérios de autodefinição identitária e 
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 BRASIL. DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003. Regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  



121 
 

reconhecimento de suas heranças ancestrais na escravidão. O que tem sido comum é que este 

processo de autodefinição não ocorra sem interferência de agentes políticos externos, que 

exercem influência sobre essas comunidades, como fazem os APNs. A ação do grupo foi tão 

importante para o reconhecimento dessas comunidades na região que, em 2005, um de seus 

membros, o engenheiro agrônomo Marinaldo Carvalho, foi contratado pela Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista para assessorar essas comunidades
147

. Na construção 

discursiva dos APNs, pelo menos nos anos de 2003 e 2004, o conceito de “comunidades 

remanescentes de quilombo” esteve ligado ao “ideal quilombista” e estava imbuído dos signos 

da resistência à escravidão e da luta por cidadania. Não surpreende que haja diferenças entre a 

identidade postulada pelos APNs, para essas comunidades, e outras conceituações formuladas 

por organismos ligados aos movimentos negros em geral, e a própria percepção identitária 

desses grupos.  

A farta documentação encontrada aponta para um envolvimento dos APNs com as 

comunidades remanescentes de quilombos, principalmente entre os anos de 2003 a 2010. 

Segundo relatório do Ministério do Desenvolvimento Social há em Vitória da conquista vinte 

e nove “comunidades quilombolas” reconhecidas
148

. Os APNs de Vitória da conquista 

informam que há, ainda, um número relevante em processo de reconhecimento. É possível 

pensar que o volume de reconhecimentos e a própria intervenção dos APNs neste período 

deva-se às mudanças proporcionadas pela Lei 4.887, do ano de 2003, já que o reconhecimento 

dessas comunidades é relativamente recente. De acordo com a Fundação Cultural Palmares
149

, 

a primeira a receber o reconhecimento foi a comunidade quilombola do Boqueirão, em 2005, 

outras quatorze foram reconhecidas em 2006, e as demais a partir de 2007.  

Em 2003, os APNs realizaram o “I Seminário de Remanescentes de Quilombos”, seu 

objetivo foi “refletir e analisar de maneira objetiva, as dívidas sociais brasileiras para com a 

população afrodescendente e fomentar a organização dessas comunidades para garantir seu 

direito imemorial à propriedade da terra”. O Seminário contou com a presença do 

                                                           
147
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Levantamento de Comunidades Quilombolas. Disponível em 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/gestao-municipal/processo-de-
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 Quadro Geral De Comunidades Remanescentes De Quilombos (Crqs) Disponível Em: 
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representante do poder executivo municipal e de outras autoridades, sindicalistas e membros 

de comunidades quilombolas.
150

 

Em 2004, os APNs realizaram o “II Seminário de Remanescentes de Quilombos”,
151

 

aparentemente mais amplo e organizado que o primeiro seminário. O objetivo declarado do 

segundo seminário seria “propiciar discussões que visem a criar condições aos quilombolas de 

conhecer os seus direitos”, com certeza entre esses direitos, a garantia de propriedade da terra 

tem especial interesse para os quilombolas, quando não o único. Ato contínuo, um dos 

objetivos específicos dos APNs neste seminário foi “esclarecer que, historicamente, se 

descobriu que os quilombos foram espaços de liberdade para os negros e negras e, na 

atualidade, eles são lugares de fortalecimento das lutas pela identidade negra”, retoma-se aqui 

a discussão sobre o “ideal quilombista”, já tratado no capítulo II. O relatório cita novamente 

Abdias do Nascimento para formular uma apropriação idealizada de quilombos como lugares 

de luta por liberdade, “coletividades de origens africanas”,
152

 heroicizadas e partícipes de uma 

construção de identidade negra que, aparentemente, estaria acima de suas condições de 

comunidades rurais, de afinidades de parentesco, condição socioeconômica, hábitos religiosos 

e outras construções identitárias. É sintomático que no encerramento do segundo Seminário 

tenham ocorrido diversas apresentações culturais: Roda de capoeira – com o grupo Capoeira 

Consciência Negra; Maculelê; Dança dos Orixás e apresentações do Movimento Hip Hop de 

Vitória da Conquista; que com certeza eram apresentações com mais pertencimento ao 

universo cultural daqueles engajados com o movimento negro que propriamente das 

comunidades remanescentes de quilombo da região. 

 O segundo Seminário realizado pelo Mocambo São Benedito, contou com o apoio 

institucional da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e da Fundação Cultural 

Palmares. Participaram como palestrantes, ou facilitadores: professores da UESB; deputados 

da Assembleia Legislativa da Bahia; o representante do poder executivo municipal; 

vereadores; diversos outros membros da sociedade conquistense e o próprio superintendente 

regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que ministrou a 

palestra: “Situação das comunidades quilombolas na Bahia”. O Seminário envolveu as 

seguintes comunidades: Boqueirão, Baixa do Cedro, Sinzoca, Velame, Quatis do Fumaça, 

Quatis do Fernandes, Ribeirão dos Paneleiros, Caldeirão de Muritiba, Oiteiro, São Joaquim I, 
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 Conforme a fonte: Relatório do I Seminário de Remanescentes de Quilombos. Arquivo dos APNs – Pasta de 

relatórios. 
151
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São Joaquim II e Barrocas, situadas no município de Vitória da Conquista; Barra e Bananal, 

no município de Rio de Contas; Rio das Rãs, no município de Bom Jesus da Lapa e 

Cinzentos, no município de Planalto. Com efeito, tal articulação evidencia a profundidade da 

imersão do grupo no processo de reconhecimento dessas comunidades, o que não se fez sem 

sua interferência ideológica. Como afirma Fábio Sena
153

: 

 

Eu senti um certo constrangimento em alguns casos, e uma certa não 

naturalidade na autoproclamação de “quilombola”, senti uma não 

naturalidade, era como se houvesse uma construção de um pensamento de 

que agora elas se intitulavam quilombolas, para tentar melhorar as suas vidas 

a partir da aquisição de bens  materiais. Eu senti um pouco as vezes de 

constrangimento, as vezes de silêncio, as pessoas não se autoproclamavam 

simplesmente, e outras, aquelas lideranças mais à frente, aquelas que 

lideravam no sentido formal, com associações, sindicatos e etc. elas se 

autoproclamavam com muito mais propriedade. Mas meu sentimento 

enquanto ser externo aquilo é de que era uma apropriação em função dos 

benefícios. Não havia uma construção de memória, de resgate, tradição, não 

o suficiente para conduzir ou se embeber daquela verdade, aquela verdade 

era externa... Eu diria que é uma ocupação, uma quase nova colonização de 

pensamento, agora sob uma nova ótica, mas que não deixa de ser uma 

espécie de colonização dos pensamentos. O sucesso se deu muito mais em 

função de ter levado o termo a partir dos benefícios, antes inclusive da 

construção histórica, embora, a construção histórica da memória, em alguns 

aspectos eu senti que houve, havia uma memória não proclamada. 

 

Fábio Sena Santos, 40, jornalista, nascido em Vitória da Conquista, foi militante APN 

e acompanhou o grupo em muitas atividades nas comunidades quilombolas, atenta para as 

divergências na identidade proposta pela organização do movimento negro para aquelas 

comunidades, e a compreensão identitária que essas comunidades articulavam para si 

próprias. Enquanto os APNs conferiam a essas comunidades uma identidade articulada a 

partir de seu “ideal quilombista”, essas comunidades – na maioria, desprovidas dos recursos 

mínimos necessários para exercer sua cidadania, e, até então, esquecidas pelos poderes 

públicos - auto-proclamavam-se “remanescentes de quilombos” menos por se sentirem assim 

e mais em função dos benefícios materiais que a autodefinição lhes conferia, sobretudo, a 

garantia de propriedade da terra. O que não quer dizer que inexistia uma identidade de 

comunidade, apenas que a memória e os costumes em comum dessas comunidades foram 

construídos à relativa distância das idealizações dos movimentos negros. 

Para Fábio Sena, há mesmo uma relação perigosa, que ele chama de “quase nova 

colonização de pensamentos”, na tentativa de enquadrar as diversas identidades encontradas 

naquelas comunidades em um conceito de “comunidade remanescente de quilombo”. 
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3.3 As tensões dos APNs em relação às políticas afirmativas 

 

Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio Negreiro 

O Rappa
154

 

 

Tudo começou quando a gente conversava  

Naquela esquina alí 

De frente àquela praça, veio os homens,  

E nos pararam 

Documento por favor. Então a gente apresentou 

Mas eles não paravam: Qual é negão? qual é negão? 

O que que tá pegando? 

Qual é negão? qual é negão? 

 

É mole de ver, que em qualquer dura 

O tempo passa mais lento pro negão 

Quem segurava com força a chibata 

Agora usa farda, engatilha a macaca 

Escolhe sempre o primeiro  

Negro pra passar na revista 

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro... 

 

Entre as atividades realizadas pelos APNs em Vitória da Conquista, que conferem 

relevância à sua história está, certamente, sua importância como um dos atores sociais que 

introduziram as reflexões sobre a questão étnico-racial na contemporaneidade. Conforme 

várias fontes documentais, entre elas a entrevista com o professor Carlos Alberto Pereira da 

Silva em que ele afirma que “Os APNs tiveram uma contribuição decisiva para mudar a 

lógica sobre a discussão da questão étnica na cidade... por exemplo, a discussão das cotas 

raciais, que logo posterior a criação do curso (Dom Climério) começou a ser um debate”
155

. É 

possível, inclusive, que em Vitória da Conquista a iniciativa dos APNs pode ter sido “pioneira 

em colocar em causa a questão étnica”. Como vimos no capitulo II, o grupo foi responsável 

pelas primeiras celebrações do dia 20 de novembro na cidade e envolveu-se em torno das 

causas do negro, atuou como um catalisador de forças convergentes: da igreja Católica, da 

universidade, do poder público e da sociedade civil incluindo, aí, outras organizações ligadas 

ao movimento negro como o grupo “Oriza Negra”. 

Entre as justificativas apontadas pelo grupo está a crença na educação como 

instrumento para eliminar injustiças como aquela proposta na letra da música de “O Rapa” 
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que diz que a polícia escolhe prioritariamente os negros para serem investigados de possíveis 

crimes, e ao dizer: “Todo camburão tem um pouco de navio negreiro” relaciona as práticas 

racistas dos aparelhos de segurança do Estado contemporâneo às forças que submetiam os 

negros no período escravista, afirmando que a opressão contra os negros é reeditada na 

contemporaneidade. Esta ideia comporia uma das justificativas para a intervenção do Estado a 

favor de políticas de reparação étnico-racial. 

Por que os Agentes Pastorais Negros do mocambo São Benedito obtiveram tamanho 

êxito em ampliar as reflexões sobre a questão ético-racial em Vitória da Conquista? 

De modo geral, a trajetória da entidade em Vitória da Conquista está imersa num 

cenário que espelha, possivelmente de modo amplificado, uma problemática nacional: a 

existência relevante de afro-brasileiros, e o relativo silenciamento sobre sua presença.  

Conforme informa a Prefeitura Municipal, baseada em dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano de 2012
156

, o município possui a seguinte 

população: 

 

População total: 315.884 habitantes  

População Urbana: 274.739 

População Rural: 32.127 

Homens – 147.879 

Mulheres – 158.987 

 

População por cor ou raça: 

Branca – 99.595 

Preta – 31.082 

Amarela – 1.397 

Parda – 174.436 

Indígena – 354 

Sem declaração – 2 

 

População segundo a religião: 

Católica Apostólica Romana – 183.442 

Católica Apostólica Brasileira – 1.191 

Católica Ortodoxa – 135 

Evangélicas – 75.880 

Outras religiosidades cristãs – 3.917 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – 432 

Testemunhas de Jeová – 1.969 

Espiritualista – 79 

Espírita – 5.502 

Umbanda e Candomblé – 450 

Judaísmo – 68 

Novas religiões orientais – 199 

Tradições esotéricas – 67 
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Outras religiosidades – 13 

Sem religião – 32.252 

Não determinada e múltiplo pertencimento – 1.066 

Não sabe – 183 

Sem declaração – 23 

 

Grifos nossos.  

 

O quadro acima apresentado, articulado com as observações empíricas, revela que 

Vitória da Conquista guarda uma invisibilidade sub-reptícia da presença negra. Embora 

205.518 habitantes tenham se declarado de cor preta ou parda, ou seja, enquadrando-se no 

critério do IBGE para identificar a população “negra”, representando (65,06%) do total, as 

representações simbólicas que poderiam evidenciar esta população parecem esconder-se. Por 

diversos padrões como os itinerários do transporte coletivo que convergem das periferias para 

o centro, oferecendo poucas ligações entre si
157

, de modo que o morador de uma dada 

periferia possa ter mais contato com regiões centrais da cidade como av. Lauro de Freitas, 

Régis Pacheco, Av. Siqueira campos, Av. Brumado, etc. do que com as inúmeras outras 

periferias onde, até 2010, a concentração de negros e mestiços foi maior. As referências 

históricas, a construção dos “heróis” da cidade, os locais privilegiados dos registros do fazer 

social e, sobretudo, a idealização do cidadão representativo que é realizada pela comunicação 

social da cidade, nos jornais televisivos principalmente, mas também nos de rádio e 

impressos, na propaganda comercial, nas escolhas do perfil de modelos das agências de 

publicidade
158

, em todas estas práticas culturais, há não só um desprivilegio do lugar do negro 

na sociedade, como também um prática de apagamento de sua existência, como pode ser 

notado ao se observar alguns Outdoors da cidade, (anexo 14) em que o perfil de pessoas 

eleitas como padrão de beleza,  se descolam de um possível perfil afro-brasileiro. 

Pode ser revelador o dado da pesquisa que informa que apenas 450 pessoas, em toda a 

cidade, se declararam seguidoras das religiões de matriz africana, umbanda e candomblé, 

quando, segundo Itamar Aguiar (2007, p.85), existem “87” templos (terreiros) dedicados a 

essas religiões em Vitória da Conquista. Se assumirmos como seguidores aqueles que 

frequentam os terreiros regularmente, outros que os frequentam irregularmente, alguns que 
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 Horários de ônibus. Disponível em: http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/wp-content/uploads/D32-Nossa-Senhora-

Aparecida-x-UESB.pdf acesso em 13/01/2014. Horários de ônibus. Disponível em:  
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É possível que haja uma mudança em curso no perfil das imagens nas publicidades, não apenas pelas 

reivindicações dos movimentos negros nas últimas décadas, mas uma adaptação de mercado para atingir o 

consumidor afro-brasileiro. 
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seguem estritamente essas religiões, e outros que, na forma da mestiçagem, as assimilam 

juntamente com outras religiosidades, notadamente o catolicismo, então, pode-se presumir um 

número de seguidores extremamente maior que aquele apurado inicialmente pelo IBGE. 

Infere-se daí que os praticantes sintam-se constrangidos em admitir publicamente que são 

frequentadores dos terreiros de umbanda e candomblé, muito provavelmente refletindo a 

inferiorização com que tais religiões são comumente tratadas na sociedade conquistense. A 

própria pesquisa acadêmica sobre as religiões afro-brasileiras em Vitória da Conquista é 

recente, por muito tempo, nem os poderes públicos, nem os acadêmicos, se preocuparam em 

registrar, analisar e refletir sobre elas. Como diz Itamar Aguiar (1997, p. 99), “eram omissões 

preocupantes”, contudo, é também compreensivo que para tais religiosidades, muito 

perseguidas a partir do século XIX com o ímpeto do “cientificismo” e do “desenvolvimento 

civilizador” já comentados no capítulo 1, certo nível de invisibilidade pode ter sido crucial 

como estratégia de sobrevivência, pelo menos até a década de 1990 quando ainda não havia 

na região, substancialmente, organizações dos movimentos negros que defendessem sua 

existência pública. 

Se o número de “87” terreiros parece algo surpreendente para a cidade de Vitória da 

Conquista, a inscrição desses terreiros no campo das práticas religiosas da cidade 

provavelmente acompanha, talvez de modo amplificado, um cenário nacional. Já dizia Nina 

Rodrigues (apud MAGGIE, 2007, p. 347) que o candomblé era “crença partilhada por toda a 

sociedade”, analisando a sociedade brasileira no início do XX. Para o autor, enquanto 

proposta de exclusivismo religioso cristão, a catequização foi uma ilusão, as mestiçagens 

religiosas operaram-se intensamente no país. Ao analisar os aspectos religiosos da sociedade 

brasileira na década de 1990, Yvonne Maggie (2007, p.348) sugere que “as observações de 

Nina Rodrigues e de João do Rio não eram válidas apenas para o início do século XX, mas 

estavam presentes na atualidade de nossa vida contemporânea.” A autora também chama a 

atenção para a relação paradoxal das igrejas pentecostais, como a Igreja Universal do Reino 

de Deus, que combatem as religiões de matriz africanas, mas se inscrevem naquelas crenças 

ao reapropriarem-se de signos como “descarrego”, “pomba-gira”, “exu”, “feitiço”, “trabalho” 

(MAGGIE, 2007, p.372). 

Embora possa ter havido grupos culturais como afoxés e escolas de samba, entidades 

que possuíam como foco as atividades carnavalescas, e que possivelmente contribuíram para a 

construção de uma memória positivada das religiões de matriz africana, não havia ainda 

organizações com fins políticos declarados nos moldes das atuais organizações dos 

movimentos negros. Como já foi visto no capítulo 2, o primeiro movimento negro de Vitória 



128 
 

da Conquista, entendido politicamente como tal, foi “Grupo Consciência Negra”, fundado em 

1986, aparentemente esse grupo não conseguiu relevante expressão social, desfazendo-se em 

1991. É ao longo da década de 1990, que surgem movimentos de maior expressão, sobretudo 

os APNs, especialmente a partir de 1998/1999 que encamparam em diversas atividades 

políticas, culturais e religiosas a afirmação das religiões afro-brasileiras.  

Assim, a expressiva presença negra na cidade e sua relativa invisibilidade ajudam a 

compor um cenário propício para as reivindicações dos APNs de Vitória da Conquista.  

A partir das informações coletadas na pesquisa verifica-se que os esforços dos APNs e 

sua capacidade de agenciamento, que lhe conferiram relevância na introdução do debate 

público das questões étnico-raciais em Vitória da Conquista, estão diretamente ligados à 

importância, local e nacional, das tensões geradas com as recentes políticas públicas de ações 

afirmativas e de reparação social, sobretudo, às cotas para negros no ensino superior. 

 Como constatado no capítulo II, os Agentes de Pastoral Negros defenderam e 

participaram ativamente do processo que culminou na definição do regime de cotas na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, resoluções 36 e 37 de 2008, aprovadas pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), que pretendem beneficiar 

negros, estudantes de escola pública, indígenas, quilombolas e pessoas com necessidades 

educativas adicionais, como informa a UESB:  

 

Sobre a reserva, ficou estipulado que 50% das vagas de cada curso e em cada 

turno serão destinadas a estudantes que comprovem serem oriundos do 

ensino público e que nele estiveram durante os quatro últimos anos do 

Ensino Básico e os três do Ensino Médio. Serão, ainda, contemplados 

aqueles que cursaram supletivos ou modalidade de ensino equivalente, 

também em instituições de ensino público. Estão excluídos portadores de 

diploma de nível superior. 

Desse total de vagas reservadas, 70% serão para os que, além de obedecerem 

aos critérios de procedência do ensino público, se declararem negros, ou 

seja, aqueles das categorias preto e pardo, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O restante das vagas obedecerá aos critérios 

gerais. Caso os 50% de vagas reservadas não sejam preenchidas, as 

remanescentes deverão ser ocupadas pelos demais candidatos, obedecendo à 

classificação no Vestibular.
159

 

 

 Tais medidas atingiram toda a região sudoeste, pois a UESB, Universidade 

estabelecida em três campi, Vitória da conquista, Itapetinga e Jequié, atende não apenas estas 

três cidades, mas a toda a região circunvizinha. A centralidade desta questão está no fato de 

que ela não envolve apenas os negros e demais grupos sociais que reivindicavam reparação, 
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Vestibular 2009 traz ações afirmativas. Disponível em: http://www.uesb.br/ascom/ver_noticia_.asp?id=3529 

acesso em 01/11/2014. 
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mas toca definitivamente toda a sociedade, pois as vagas precisam sair de algum lugar, logo 

dos setores sociais médios ou mais abastados que, como era de esperar, sentiram-se 

incomodados com as perdas, e vieram a público manifestar-se por diversos modos. Contrários 

a tal política foram também vários indivíduos autodeclarados negros, e outros que percebendo 

as desigualdades étnico-raciais no Brasil e mesmo estando empenhados à procura de debela-

las, não querem correr o risco de adotar uma estratégia de combate do racismo que possa 

gerar como efeito colateral, novas exclusões, no caso, de não negros pobres.  Portanto, a 

discussão sobre a validade das cotas tornou-se acirrada, gerando muitas disputas e 

contradições, e pouco consenso, tanto localmente como nacionalmente; mesmo alguns setores 

do movimento negro se posicionaram contrariamente às cotas, por exemplo, segundo o órgão 

de comunicação do Superior Tribunal de Justiça,Juliana Corrêa, advogada do Movimento 

Pardo-Mestiço Brasileiro (MPMB), “afirmou que o sistema de cotas raciais nas universidades 

prejudica os pardos e mestiços”
160

 posicionando-se contrariamente à implantação das cotas no 

Brasil, e ainda Wanda Maria Gomes Siqueira, representante do Movimento contra o 

Desvirtuamento do Espírito da Política de Ações Afirmativas nas Universidades Federais e do 

Instituto de Direito Público e Defesa Comunitária Popular (IDEP) afirmou que “O problema 

brasileiro é a pobreza, e não a cor da pele”
161

 este movimento defende que às ações 

afirmativas devem existir com outros critérios que não raciais, poderiam estar atreladas ao 

cadastro do bolsa família, e deste modo acabaria por contemplar os negros que realmente 

precisassem.  

 No próprio curso pré-vestibular Dom Climério, local privilegiado para a discussão, as 

opiniões se dividiam e, mesmo em períodos em que a maioria era a favor das cotas, houve 

sempre professores e alunos que se posicionaram contra
162

. Nacionalmente, enquanto a 

maioria dos movimentos negros apoiavam as cotas, sustentando-se principalmente no 

argumento de que elas contribuíam para a reparação social daqueles que, historicamente, 

foram desprivilegiados na divisão das riquezas nacionais; grande parte da imprensa brasileira 

posicionou-se contra. Talvez se possa resumir o argumento central da imprensa na fala de um 

leitor do jornal O Globo: “é uma vergonha que num país como o Brasil se estabeleçam cotas 

raciais. Estão criando um monstro que até agora não existia no país: o racismo”.
163

 

                                                           
160

Representantes de movimentos se posicionam contra cota racial no Plenário do STF. Disponível em: 
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 Conforme entrevista de Fábio Sena Santos, concedida em 02.07.2014. 
163

 Carlos Fernandes em correspondência para o jornal O Globo, citado por Yvonne Maggie; Peter Fry, (2004, p. 

76). 
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Para Yvonne Maggie; Peter Fry (2004, p.77), “Não se vence o racismo celebrando o 

conceito [raça], sem o qual, evidentemente, o racismo não pode existir”. Aqueles que se 

posicionam contrariamente às ações afirmativas, afirmam que elas contribuem perigosamente 

para o antagonismo entre grupos sociais, ao forçar construções identitárias de “negro” ou 

“branco” que “rompem não só com o a-racismo e o anti-racismo tradicionais, mas também 

com a forte ideologia que define o Brasil como país da mistura, ou, como preferia Gilberto 

Freire, do hibridismo”. As ações afirmativas seriam uma espécie de tapeação do Estado e de 

seus agentes públicos, ao querer lidar com o problema das desigualdades a “custo zero”, ou 

seja, sem investimentos concretos em áreas sensíveis como educação. Para os autores, 

somente com investimentos concretos em áreas sociais, o Estado conseguiria diminuir as 

desigualdades e o racismo que ainda existe na sociedade brasileira (MAGGIE; FRY, 2004, 

p.68). 

Além disso, as ações afirmativas são medidas antidemocráticas, pois teriam sido 

implementadas pelo Estado atendendo aos interesses dos movimentos negros, mas não da 

população como um todo. Para sustentar esse argumento, os autores se valem dos comentários 

que circularam na imprensa regular (MAGGIE; FRY, 2004, p.69), no período. A partir da 

análise do que foi publicado, afirmam: 

 

Mesmo assim, as reações às medidas que apareceram na imprensa, que 

incluem alguns editoriais e artigos de historiadores, mas sobretudo cartas de 

leitores, avançam, na sua maioria, argumentos contra as medidas, assim 

sugerindo que os princípios a-racistas ainda vigoram no Brasil. Sem 

desmerecer a importância dos editoriais e artigos de intelectuais, 

consideraremos aqui apenas as cartas de leitores dirigidas ao jornal O Globo 

durante os anos de 2001 e 2002, na suposição de que representem opiniões 

que extrapolam os muros das universidades. São os “nativos”, que, na 

tradição da nossa antropologia, devem ser levados a sério. 

 

 

Ao reunir depoimentos de leitores do jornal O Globo, os autores tratam-nos como se 

esses leitores representassem o conjunto dos “nativos” brasileiros, como se o brasileiro médio 

fosse não só um leitor regular de jornal, mas também interagisse regularmente com a 

imprensa.  Curiosamente, entre os leitores citados pelos autores em seu artigo não consta um 

único cujo sobrenome seja “Silva”, tão popular no Brasil, mas alguns como “Rumanjek”, 

“Nicodemus de Souza”, “Ornellas”, “Paes Leme”, “Araújo Evangelista” e “Sawczuk”!  

Monica Grin (2010, p.87), colabora com este argumento: “Pode-se dizer que o episódio da 

aplicação da lei de cotas na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) trouxe o 

[demos] para as páginas dos jornais de maneira inédita no Brasil”, afirmou a autora referindo-
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se também à manifestação dos leitores nas seções de cartas de O Globo, entre 2001 e 2003, 

sugerindo que a opinião pública, expressa por jornais, jornalistas e leitores da grande 

imprensa, representava de fato a opinião do povo brasileiro.     

 Aparentemente, o caráter liberal da imprensa brasileira tradicional e, seu 

comprometimento com os setores dominantes da sociedade, que lhe dá sustentação, tem feito 

com que, na maioria das vezes, os grupos de comunicação posicionem-se contra as medidas 

que pretendem diminuir as desigualdades étnico-raciais propostas pelo movimento negro, isto, 

desde longa data, como se vê no episódio da instalação da Frente Negra Brasileira na cidade 

de Salvador (onde se chamaria Frente Negra Baiana), em 1932. Segundo Flávia Rios (2008, p. 

11), “A imprensa acreditava na ausência do preconceito racial e tinha medo de que esta 

organização negra pudesse trazer o preconceito racial e acirra-lo entre os baianos”, neste caso, 

até a própria existência de um “movimento negro” já era malquisto pela imprensa. O 

comportamento da imprensa no Brasil parece reeditar-se no sentido de permanecer 

defendendo que o melhor para o país seria que negros e mestiços não se manifestassem em 

busca de direitos específicos. Como demonstrou Schwarcz (2007, p. 26-40), ao estudar jornais 

do período abolicionista, “Nas notícias de libertação é sempre a velha imagem do [preto, 

humilde, fiel e trabalhador], e aliada a ela há uma concepção específica de libertação: uma 

questão entre brancos”. Para os jornais da época a liberdade era uma “dádiva” dos senhores, 

identificados e elogiados como benfeitores “civilizados”, enquanto os libertos, massa amorfa, 

deveriam manter-se submissos em gratidão às alforrias que recebiam. 

 

3.4 A orientação política, ou a falta dela? 

 

Em meio a tantas contradições encontradas na trajetória dos Agentes de Pastoral 

Negros de Vitória da Conquista, um aspecto parece ter conquistado consenso entre o grupo: a 

crença no acesso à educação como elemento de reparação das desigualdades sociais, 

conforme declaração de Beta, “Porque nós acreditamos na educação. E sabemos que só 

através da educação em todos os sentidos é que vem o desenvolvimento e o crescimento de 

todo o povo
164

”. Essa ideia é reafirmada por vários documentos encontrados, por entrevistas e 

pelo sentido geral de várias ações do grupo.  

Aparentemente, há muito tempo, a questão da educação atravessa as questões étnico-

raciais. Conforme Carvalho (2013, p. 38), em 1881 a câmara dos deputados aprovou a lei que 
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proibia o voto dos analfabetos, elevou a renda mínima necessária para que o cidadão fosse 

julgado apto a votar, de 100 mil-réis, para 200 mil-réis, além de tornar mais exigentes os 

mecanismos formais de comprovação dessa renda, o resultado foi que o número de votantes, 

que antes da lei, era de um milhão, depois, na eleição parlamentar de 1886 despencou para 

apenas cem mil eleitores. Como sempre, havia concentração maior, de negros e mestiços, 

entre os indivíduos de baixa renda, de menor índice de alfabetização e de maior informalidade 

no trabalho. Logo, foi este o grupo social mais atingido pela nova lei e, portanto, onde se 

concentrou o maior número de pessoas alijadas de um dos elementos mais fundamentais do 

exercício da cidadania: o poder de votar. Segundo Chalhoub (2007, p. 220): 

 

Após a lei de 1871 havia o temor de que os filhos de escravas nascidos livres 

em virtude da lei viessem a adquirir cidadania plena ao atingir a maioridade, 

tornando-se agentes formais do mundo político. A solução à brasileira desse 

problema, combatida e criticada por abolicionistas e intelectuais de proa 

como Joaquim Nabuco e Machado de Assis, foi elidir critérios raciais de 

exclusão e passar a exigir – com modos rigorosos de aferição – a capacidade 

de ler e escrever para a qualificação de eleitores (Lei de Reforma Eleitoral de 

1881).  

 

 

Para o autor a Lei eleitoral de 1881 estabelecia de alguma forma “critérios raciais de 

exclusão” ao retirar dos analfabetos o direito ao voto. Até onde a pesquisa alcança, os 

movimentos negros estiveram mais empenhados em cobrar do poder público e da sociedade 

mecanismos que favorecessem a inclusão dos negros nos processos educacionais formais, que 

propriamente combater a proibição do voto de analfabetos, o que ocorreu em 1988 quando a 

nova constituição devolveu aos analfabetos o poder de votar. 

O posicionamento dos APNs de Vitória da Conquista em relação à educação esteve 

sempre ligado à busca por ampliação da oferta de vagas para negros nas instituições 

educacionais, não apenas nas universidades, mas também no ensino fundamental, 

notadamente para as comunidades quilombolas. Conforme o relatório de atividades de 

2006
165

, o grupo envolveu-se em inúmeras ações de promoção da educação naquele período, 

como:  

a) O acompanhamento de representante da Secretaria da Promoção da Igualdade 

Racial (SEPIR) em visita às comunidades quilombolas, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação, aproximando a interlocução dos APNs com os 

órgãos e os poderes instituídos;  
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b) O encontro com os professores do curso pré-vestibular Dom Climério, para cobrar 

celeridade na adoção do sistema de cotas para negros na UESB, ao mesmo tempo 

discutir “qual seria a melhor maneira de distinguir quem é negro”; discutiu-se a 

consanguinidade, a cor da pele e o autorreconhecimento.  Esta ocasião sem dúvida 

obrigou o grupo a refletir sobre as identidades negras. Infelizmente o relatório não 

informa quais resoluções foram tomadas pelo grupo, nem se houve algum 

consenso sobre o tema;  

c) Participação dos APNs na oficina “Educação e Combate ao racismo”. O relatório 

não informa qual instituição foi responsável por este seminário, mas detalha os 

temas, a abordagem proposta em relação à educação, entre as quais se encontram 

os “Determinantes Históricos...”, a negação da educação ao negro, estratégias para 

uma educação anti-racismo,  as ações afirmativas, as possibilidades de 

implementação da lei 10.639/2003,  pertencismos étnicos, identidade e 

autoestima; 

d) Participação dos APNs como palestrantes, no “Fórum Social Local” realizado pelo 

Educandário Padre Gilberto, com o tema “Ciclo da inclusão X Ciclo da 

discriminação”. Os APNs também assessoraram professores e alunos daquela 

escola em visita ao quilombo Fazenda Velame; 

e) Membros APNs Graduandas do curso de Letras da UESB realizaram estágio em 

escolas públicas dos quilombos Fazenda Velame e Baixa Seca; 

f) Participação no Congresso Municipal de Educação de Vitória da Conquista. O 

relatório não informa qual foi a forma de participação;  

g) Realização de palestras junto à Ong - Programa de Educação para a Vida (PEV). 

Sobre o projeto juventude cidadã e também com o tema “o Negro e os Direitos 

Humanos”; 

h) Palestra na escola municipal de Inhobim sobre o dia nacional da consciência 

negra; 

i) Participação no encontro de educadores do Movimento Sem Terra (MST). Almoço 

de Confraternização dos professores do pré-vestibular Dom Climério e dos APNs 

no assentamento “Pátria Livre”. Este foi um período de aproximação do grupo 

com o MST, com alunos do Dom Climério participando de cursos promovidos 

pelo MST e professores do Dom Climério, realizando palestras sobre racismo no 

assentamento Pátria Livre.  Alunos do Dom Climério também ingressaram em 
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cursos de graduação na UNEB, por via de convênio mantido entre aquela 

instituição e o MST. 

 

A opção por demonstrar as ações relacionadas à educação do ano de 2006, não 

significa que as ações restringiram-se aquele ano, apenas que elas aparecerem melhor 

organizadas neste relatório. Contudo, há nos arquivos dos APNs relatórios de outros anos que 

citam ações correlatas e, há também, ausência de citações em relatórios de alguns anos, o que 

não quer dizer que deixaram de haver ações nestes anos, mas apenas que elas não tiveram o 

mesmo registro, ou que este registro se dispersou nos arquivos.   

Pode-se dizer que, de um modo geral, as ações dos Agentes de Pastoral Negros de 

Vitória da Conquista, relacionadas à educação, tinham como objetivo contribuir para 

desmobilizar certas estruturas preconceituosas contidas nos modelos tradicionais de educação, 

como denuncia Kabengele Munanga (2005, p.16): “educação envenenada pelos preconceitos”. 

Para este autor, o conjunto da educação brasileira padece de prática que desrespeita as 

representações culturais afro-brasileiras, seja por inferiorização ou por silenciamento, 

afetando as “estruturas psíquicas” de todos os alunos, particularmente dos negros que em tal 

situação são compelidos a desacreditar de sua própria autoestima. Ainda, como afirma o 

mesmo autor (2005, p.15), “Todos, ou pelo menos os educadores conscientes, sabem que a 

história da população negra quando é contada no livro didático é apresentada apenas do ponto 

de vista do [Outro]”, reafirmando a necessidade da imersão dos movimentos negros nas 

apropriações da História, como já se viu no estatuto dos APNs de Vitória da Conquista, 

comentado no capítulo II. Essa percepção da educação envenenada atravessa o grupo, local e 

nacionalmente, como afirma um de seus membros, Rocha (1998, p. 56): “A educação é um 

campo com sequelas profundas de racismo, para não dizer, o veículo de comunicação da 

ideologia racial branca”. 

A educação foi o campo de batalha por excelência das lutas dos Agentes de Pastoral 

Negros em Vitória da Conquista, sobretudo a inclusão dos negros no ensino superior, e a 

responsável, inclusive, por sua sobrevivência. De fato, a manutenção do curso pré-vestibular 

Dom Climério configurou-se como a única atividade ininterrupta do grupo; em alguns 

momentos ficando praticamente restrito a ela, como se percebe no último período alcançado 

por esta pesquisa, entre 2009 e 2010, quando, segundo a documentação encontrada, 

reduziram-se muito o número de atividades.  

Mutatis mutandis, o curso pré-vestibular Dom Climério, principal força dos APNs de 

Vitória da Conquista, pode ter sido também sua principal fraqueza, na medida em que 
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garantia a existência regular do grupo sem grandes enfrentamentos, sem criar situações que 

questionassem os propósitos da organização.  É possível que o curso tenha adquirido tamanha 

legitimidade que garantiu a existência dos APNs sem levar em conta os questionamentos que 

apontavam para o próprio sentido de sua existência, conforme as demandas do movimento 

negro; algo que já era questionado pelo padre José Carlos, em 2003, quando do seu 

afastamento. Naquela ocasião, o padre José Carlos afirmara que o cursinho carecia de 

“consciência moral e étnica do povo negro” (anexo 8). Na visão de José Santos
166

, havia 

algumas dificuldades básicas e “a primeira delas é a sua liderança, a Beta, não ter uma 

definição clara politicamente, ser uma líder comunitária, mas que não tem direcionamento 

político claramente materializado nas suas ações e imprimir ao curso uma certa dubiedade”. 

Esta dubiedade de que fala José Santos parece ser importante para compreender tanto as 

dificuldades dos APNs e do cursinho, quanto o seu sucesso. Simultaneamente, o cursinho 

Dom Climério tinha como recorte a questão étnico-racial e atendia a alunos de diversos 

pertencimentos étnicos ou, ainda, sem pertencimento declarado algum, e que não pretendiam 

envolver-se com esta discussão. Mesmo alguns professores e alunos faziam a opção por não 

envolver-se nas discussões sugeridas pelo movimento negro, como foi possível verificar na 

fala de uma das colaboradoras, Maria Cristina Dantas Pina
167

: “Mas na verdade o que a gente 

sentia nas reuniões com os professores é que a preocupação deles - que na verdade eu acho 

que era correta - era de preparar (os alunos) para o vestibular” 

Para aqueles que se aproximavam das lutas dos movimentos negros, a tese da ausência 

de direcionamento político tem sido uma constante, como pode ser notado na afirmação de 

Fábio Sena;
168

“Uma questão que eu enxerguei nos APNs do ponto de vista de sua ação na 

sociedade, era a falta de uma formulação política, no sentido de uma intervenção para além 

daquele humanismo, e para além do reformismo”. Fábio Sena Santos, conhecido no meio 

como Fábio Sena, autodeclarado negro, jornalista, graduado em História, tomou 

conhecimento da existência do grupo em 1998, contribuiu como colaborador a partir de 2003, 

realizando entre outras atividades a produção de material áudio visual para o grupo. Alguns 

anos depois, filiou-se oficialmente aos APNs do mocambo São Benedito, até 2010 ocupou as 

funções de professor da disciplina de CCN, no curso pré-vestibular Dom Climério, de 

coordenador geral estadual da entidade, coordenador nacional de comunicação. Segundo o 

entrevistado: 
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Os APNs têm um cursinho pré-vestibular, e existe uma população de pré-

vestibulandos que passam pelo cursinho, que acabam tendo acesso a um 

conteúdo de qualidade, mas os pré-vestibulandos não conseguem 

compreender a dimensão daquilo, eles saem, passam no vestibular de uma 

universidade, e não conseguem repercutir, por que eles não conseguem 

entender uma identidade, não há uma identidade no sentido, é como se não 

houvesse uma coisa materializada, é como se ela se desmanchasse, é como 

se (os APNs e o cursinho) não fossem organizações, fossem pessoas, é como 

se faltasse a identidade da organização, faltasse uma compreensão pública da 

existência “do Algo”, eu sinto que não há a identidade no sentido de fora 

para dentro. Quem está de fora para dentro vendo aquilo, não consegue 

identificar quem está fazendo, por que, quais as razões, é quase como se a 

coisa acontecesse por uma obra dos céus. Então esta pessoa que sai por 

exemplo do cursinho, que passa num vestibular seja de que curso for, ela não 

consegue militar na causa da qual ela foi beneficiária direta, e por que ela 

não foi suficientemente convencida de que ali tinha uma causa por trás, ela 

não conseguiu compreender os valores por trás daquilo, não é que ela não 

conseguiu compreender, ela não foi ganha! Não teve uma vanguarda de 

pensamento para dizer que não era apenas o acesso ao vestibular, que era 

uma proposta de sociedade, a falta dessa construção de um conceito de 

sociedade. Eu acho então que os APNs fundamentalmente tinham a ação 

desvinculada de uma concepção política, de militância de repercussão de seu 

ato. De que cada pessoa que passava por ali precisava identificar, 

compreender os valores por trás da ação, e fazê-la repercutir estes valores 

nos outros locais, não apenas na universidade, mas no seu bairro, na sua 

casa. 

 

As críticas de Fábio Sena à atuação dos APNs em relação ao curso Dom Climério 

sugerem que os alunos egressos deste pré-vestibular não sustentam uma relação de 

pertencimento, já que o próprio curso não conseguia apresentar-se para eles como uma 

entidade que buscava a transformação social. Portanto, não replicam na sociedade, as 

reflexões pretendidas pelo grupo, ou por alguns de seus membros na sociedade conquistense. 

Sena questionava, ao menos em parte, a importância que se deu ao acesso ao ensino superior 

como bandeira de luta. Pode-se inferir ainda da mesma fala, que a expectativa das identidades 

negras, discutidas pelos APNs não se verificam para além de uma construção que é 

eminentemente política, pois mesmo o aluno que apresenta traços comumente associados à 

“negritude”, como, por exemplo, a pele de tez escura, pode simplesmente não interessar-se 

por tais questões, participando de outros agenciamentos na sociedade que lhe proporcionem a 

apropriação de outras identidades.   

A fala do entrevistado conduz a uma questão importante e perturbadora: em que 

medida a atuação do curso pré-vestibular Dom Climério contribuiu, de fato, para a redução 

das práticas racistas, entre aqueles alunos que passaram pelo curso? Aparentemente, o poder 



137 
 

de transformação da mentalidade dos alunos teria sido limitado, por ausência de intervenções 

políticas que incutissem neles os propósitos do curso enquanto ação de um movimento social. 

Se por um lado os documentos prospectados na pesquisa apontam para o fato de que, 

ao longo da sua existência, o curso pré-vestibular Dom Climério contribuiu para que um 

relevante número de estudantes de baixa renda tivesse acesso ao ensino superior e, não parece 

haver dúvidas de que isto constitui um ganho social para a cidade e a região, por outro, talvez 

caiba perguntar: Qual o alcance que estas ações tiveram para as populações negras e 

mestiças?  

A pergunta possivelmente não encontrará respostas definitivas, no entanto, constitui 

uma problemática à qual caberiam novas pesquisas, quem sabe com outras abordagens, 

inclusive de psicologia, centradas em entrevistas com os alunos egressos do curso pré-

vestibular, não contemplados amplamente neste estudo, cujas entrevistas focaram basicamente 

membros e colaboradores dos APNs de Vitória da Conquista. No entanto, pode-se arriscar a 

dizer que a intensificação das ações do grupo em torno do acesso ao ensino superior e da 

existência do curso pré-vestibular, em alguns momentos tendo se constituído em sua única 

ação, conferiu-lhe certa longevidade, mas parece ter limitado o alcance da replicação de seus 

ideais, enquanto movimento negro, na sociedade conquistense, inclusive entre seus próprios 

alunos. 

 

3.5 Mobilizando recursos 

 

Meu Pirão Primeiro 

Jorge Garcia (Bezerra da Silva)
169

 

 

Farinha pouca, 

Meu pirão primeiro. 

Este é um velho ditado, 

Do tempo do cativeiro. 

 

 

Entre outras demandas, as organizações sociais precisam de recursos econômicos para 

garantir sua existência. O agenciamento destes recursos em torno de uma causa social pode 

arrolar-se de modo a confundir interesses coletivos e individuais. A letra da música Meu pirão 

primeiro, de gênero partido alto, interpretada por Bezerra da Silva, artista autodeclarado 

negro, de bom trânsito entre a “malandragem” dos morros do Rio de Janeiro, parcialmente 

citada como epígrafe nesse item, atenta para a longevidade das estratégias de sobrevivência 
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desde o “tempo do cativeiro”. A ideia é a de que para sobreviver em um meio social 

excludente e repressivo é preciso repensar a ética e utilizar-se de práticas questionáveis em 

certos contextos morais. Por certo, não é o caso aqui, empreender uma análise ética; interessa 

apenas compreender alguns aspectos das dimensões econômicas e suas complexidades 

políticas na trajetória dos APNs de Vitória da Conquista. As questões econômicas articuladas 

aos movimentos sociais são tão relevantes que chegaram a ocupar um lugar de centralidade 

em certa corrente teórica que procurava explicá-los, a chamada teoria da Mobilização de 

Recursos (MR). Neste alinhamento teórico, segundo Gohn (1997, p. 51), “A ênfase toda é 

colocada numa visão exclusivamente economista, baseada na lógica racional da interação 

entre os indivíduos, que buscam atingir metas e objetivos, e em estratégias que avaliam os 

custos e benefícios das ações. A base do modelo é a teoria do utilitarismo”, ou seja, os 

movimentos existiriam para tentar suprir as demandas materiais de certos grupos sociais. Se 

tal teoria parece hoje insuficiente como modelo explicativo, particularmente para os 

movimentos negros cujas demandas transcendem definitivamente a escassez material, as 

questões econômicas continuam tendo importância, no caso, aqui, tomadas as suas 

implicações para a manutenção dos APNs de Vitória da Conquista enquanto organização do 

movimento negro.  

Ainda segundo Gohn (1997), além da teoria da Mobilização de Recursos houve várias 

outras teorias clássicas sobre as ações coletivas que se encaixavam nos chamados 

“paradigmas clássicos norte americano” como também por exemplo a teoria da Mobilização 

Política,que dava atenção especial para a linguagem operando a prática discursiva do 

"politicamente correto", que sugeria substituir denominações como por exemplo nos EUA: os 

negros deixam de ser chamados blacks e passam a ser denominados african-american. Na 

Europa, a autora chama atenção para duas abordagens teóricas bem diferenciadas: a 

“marxista” centrada, principalmente, nas questões econômicas; e a dos Novos Movimentos 

Sociais “NMS” focada, principalmente, no primado da cultura.  

Como se tem visto na maioria dos autores referenciados neste estudo, às práticas 

racistas têm logrado certa permanência na história do país, reeditadas conforme a conjuntura 

em que se inscrevem. No século XX o combate a estas práticas associou-se normalmente às 

lutas por cidadania e um dos caminhos encontrados ligou-se aos movimentos negros, a partir 

deles, surgiram várias organizações como os Agentes de Pastoral Negros.  

A mudança não poderia deixar de contar também com a longa tradição de movimentos 

sociais em que se poderiam incluir desde as ações coletivas que geraram quilombos ou às 

santidades indígenas (VAINFAS, 1996) do início da colonização, até os movimentos mais 
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recentes que criaram, por exemplo, organizações como o MNU. No que diz respeito aos 

movimentos negros, o século XX parece ter sido promissor na criação de organizações que 

colocavam em pauta às suas demandas, naquele século, uma das primeiras organizações 

foram a Frente Negra Brasileira (FNB), que segundo Amílcar Pereira (2010, p. 83-97), foi a 

principal organização negra até o final do período do Estado Novo, 1937, e representava a 

primeira fase do movimento negro, quando ele possuía ainda, uma caráter [assimilacionista], 

sem a busca pela transformação da ordem social. O autor identifica mais duas fases do 

movimento negro: a segunda situara-se entre 1937 e 1945 quando surgem o Teatro popular 

Brasileiro, criado Solano Trindade, e o Teatro Experimental do Negro, tendo como um de 

seus fundadores Abdias do Nascimento, ambos em 1943, Rio de Janeiro. Na mesma fase 

surgiram a Associação dos Negros Brasileiros criada em 1945, São Paulo, e a União dos 

Homens de Cor (UHC) ou (Uagacê) em Porto Alegre, 1943. 

A terceira fase do movimento negro, identificada pelo mesmo autor (2010, p.179-199) 

situa-se a partir da década de 1970, onde incluem-se os Agentes de Pastoral Negros,  e várias 

outros organizações como: Sociedade Intercambista Brasil-África,  Sinba, criada em 1973; 

Grupo Palmares, Porto Alegre  em 1971; Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN), São 

Paulo 1972; Associação Cultural Zumbi (ACZ), Maceió, 1979;Ilê Ayê, e diversos outros 

blocos afros em Salvador; União dos Negros Pela Igualdade (UNEGRO), Salvador, 1988;  e o 

Movimento Negro Unificado (MNU), 1978, São Paulo, um dos mais significativos. Vale 

ainda destacar o Geledés, São Paulo, 1988, um grupo que lida com as questões étnico-raciais 

e de gênero ao mesmo tempo. E muitas outras organizações em todo território nacional que se 

pretendem atores sociais nas lutas por liberdade, igualdade, e cidadania para os negros. Para 

Jacques D´Adesky (2005, p. 153) “O movimento negro contemporâneo, que surge nos anos 

1970 vai estruturar-se sobre premissas diferentes. Seu objetivo é subverter, de alto a baixo, a 

ideologia do branqueamento desmascarando o mito da democracia racial”, diferentemente da 

primeira fase do movimento negro, o combate ao mito da democracia racial no Brasil foi uma 

das mais importantes orientações dos Agentes de Pastoral Negros no Brasil e em Vitória da 

Conquista. 

Muitos movimentos sociais têm sua trajetória marcada pela busca da 

institucionalização, seja pelo envolvimento com governos, ou mesmo através do paternalismo 

do Estado, como também com a organização privada dos recursos. Aparentemente, este foi o 

caso dos Agentes de Pastoral Negros de Vitória Conquista. A busca por agenciamento dos 

recursos mais variados como espaços físicos para desenvolvimento das atividades, materiais 

didáticos, equipamentos de áudio e vídeo, para a realização de eventos, transporte de pessoas, 
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professores para ministrar aulas regulares e palestras, dinheiro para pagamento de pequenas 

despesas, etc. conduziu os APNs à busca de cooperações com governos, instituições e agentes 

políticos, produzindo relações que, com efeito, reverberaram nas opções políticas, inclusive 

partidárias, do grupo. Estas opções podem ter sido uma das causas de desentendimento entre 

seus membros. Entre muitas ações encontradas nos documentos, seguem-se algumas 

consideradas mais significativas: 

1 - Em 2005, houve um repasse de verbas do gabinete do deputado estadual Waldenor 

Pereira (PT), no valor de (dez mil reais), destinadas à compra de equipamentos para os APNs. 

O grupo também conseguiu articular, junto ao mesmo gabinete, o repasse de verbas, no valor 

de (vinte mil reais), para a comunidade quilombola Fazenda Velame. O recurso serviria para a 

aquisição de uma máquina beneficiadora de grãos, equipamentos para casa de farinha, 

computador e impressora
170

. 

2 – Em dois de maio de 2006, A Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros – 

Mocambo São Benedito, e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, celebraram um 

Convênio no valor de (quatro mil e oitocentos reais) com o objetivo de cooperação técnica 

conforme diz o documento
171

: 

 

O presente convênio tem por objetivo a cooperação técnica e educacional 

entre o MUNICÌPIO e a ASSOCIAÇÃO CULTURAL (APNs), visando 

desenvolver atividades educativas pedagógicas, preparatórias aos exames 

vestibulares, dirigidos a membros da comunidade negra e carente do 

Município de Vitória da Conquista.  

 

Neste convênio, a prefeitura se comprometia a “analisar, aprovar e acompanhar” as 

atividades realizadas pelos APNs, em relação ao curso pré-vestibular Dom Climério, que 

deveria ser feito através de projetos específicos para cada atividade com detalhamento de 

metas, condições e responsabilidades. O convênio foi prorrogado por alguns anos, porém, os 

arquivos encontrados não reúnem todos os convênios.  

3 – Desde o início da década de 2000 a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

também mantém um convênio de cooperação técnica, através do qual cede aos APNs alguns 

professores regulares da rede pública de ensino, ou contratados, para compor o quadro de 
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profissionais do curso Dom Climério. É possível que este seja o recurso mais significativo de 

que dispôs a organização em toda a sua trajetória
172

 

4 – Também houve convênios de cooperação técnica e científica, celebrados entre os 

APNs de Vitória da conquista e o governo de Estado da Bahia, através da Secretaria de 

Educação, também cedendo professores da rede pública de ensino para os quadros do curso 

pré-vestibular Dom Climério
173

.  

 5 – Em vinte e um de outubro de 2008, o então deputado federal Guilherme Menezes 

(PT) informou ao prefeito municipal que indicou à Lei Orçamentária da União de 2008, por 

intermédio de emenda de sua autoria, recursos no valor de (duzentos mil reais), para a 

manutenção de curso pré-vestibular gratuito para população de baixa renda e “afro-

descendente”, que se enquadrariam no programa de Apoio a Iniciativas para a Promoção da 

Igualdade Racial – microrregião de Vitória da Conquista – BA como diz o deputado “No 

caso do Projeto Curso Pré-vestibular gratuito, o objetivo é apoiar a experiência aplicada pela 

Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros Mocambo São Benedito, em parceria com a 

prefeitura”.
174

 Até onde alcançou a pesquisa, esta emenda não se concretizou conforme o 

previsto, o repasse do recurso para os APNs não foi realizado, mas a ação demonstra a 

importância dos agenciamentos organizados em torno dos interesses dos APNs de Vitória da 

Conquista. 

6 – Também houve convênios com a Fundação Cultural Palmares, no entanto o 

documento encontrado não especifica a que diz respeito o convênio, nem qual teria sido seu 

valor, constando apenas as informações cadastrais da entidade com uma conta corrente no 

Banco do Brasil.
175

 No entanto o cruzamento de fontes aponta para um projeto chamado 

“Etnia, cultura e reparação” que ocorrera simultaneamente nas cidades de Vitória da 

Conquista, Itaberaba e Salvador, realizado a partir do convênio 052/2006
176

. 

7 – Em dez de dezembro de 2007, Os APNs requisitaram à Assembleia Legislativa da 

Bahia a “liberação da Subvenção Social, indicado pelo deputado Waldenor Pereira (PT), no 

valor de (quarenta e nove mil e duzentos e sessenta reais)”. Este foi o recurso que, 
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inicialmente, garantiu a instalação da Casa do Estudante Quilombola Zumbi dos Palmares, 

conforme o anexo IV do mesmo documento, a verba serviria para pagar o aluguel do imóvel, 

o transporte dos alunos e os responsáveis por monitorar o espaço. O objetivo da Casa é 

contribuir para “garantir o acesso e a permanência de estudantes quilombolas às universidades 

e faculdades de Vitória Conquista”, atendendo a até vinte estudantes da região sudoeste e da 

Chapada Diamantina, por ano letivo. Sem dúvida, a fundação e a manutenção desta casa 

obteve relevância social à medida que atingiu jovens quilombolas que, sem este apoio, não 

poderiam ingressar, ou mesmo permanecer, nas universidades e faculdades da cidade
177

. 

8 – Em oito de maio de 2008, os APNs e a Prefeitura Municipal celebraram outro 

convênio de cooperação técnica n. 10/2008, pelo qual a prefeitura comprometeu-se ao 

pagamento das contas de água e energia elétrica da Casa do Estudante Quilombola; ao mesmo 

tempo, ela passou a ter a prerrogativa de indicar pessoas para serem acolhidas conforme a 

clausula “d” deste convênio: “Selecionar e encaminhar, através de sua Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, jovens e adultos negros, carentes, para serem acolhidos junto a 

Casa do Estudante Quilombola”. Este convênio foi ampliado nos anos posteriores e a 

Prefeitura assumiu grande parte das despesas da casa, o que significou o estreitamento das 

relações entre o poder público e os APNs
178

. 

9 – Uma das campanhas mais longas do mocambo São Benedito tem sido a busca por 

uma sede. No início, na década de 1990, as atividades ocorreram ora em salas emprestadas 

pela paróquia Santa Luzia no bairro Vila Serrana, ora nas casas de membros do grupo. Entre 

1999 e 2007 as atividades se instalaram no imóvel da igreja Católica, antigo Colégio 

Diocesano. No Final de 2007, e até a realização desta pesquisa, o grupo se encontrava 

provisoriamente instalado na Escola São João Batista, no bairro Alto Maron, cedida pela 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia e a Casa do Estudante Quilombola Zumbi dos 

Palmares funcionava em um imóvel alugado pela Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista, no mesmo bairro. Nessa ocasião, a própria residência de Beta funcionava como 

arquivo de alguns documentos
179

. Desde então, o grupo continua carecendo e luta para 

conseguir uma sede, empreitada que tem exigido esforços que, com efeito, lograram certo 

êxito, em uma primeira etapa, que consistiu, em 2007, na doação de um terreno, pela 

Prefeitura Municipal, depois de muitas intervenções junto à Câmara de Vereadores e outros 
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órgãos públicos no decorrer de vários anos, para comprovar o caráter de utilidade pública da 

entidade.  O terreno foi doado e no ano posterior incluído no Ofício do Registro de Imóveis 

como área institucional, inalienável e com a obrigatoriedade da implantação do projeto da 

sede; situado à av. Luiz Eduardo Magalhães, próximo ao estádio municipal, o terreno possui 

306,25 metros quadrados
180

. Em 2010 o grupo conseguiu, com a colaboração de engenheiros 

cedidos pela prefeitura, uma planta para a construção da sede, com projeto
181

 para construção 

de um prédio de três pavimentos que abrigariam a sede administrativa, as salas de aulas e 

demais equipamentos exigidos para o funcionamento do curso pré-vestibular Dom Climério, 

auditório, salas administrativas e as dependências necessárias para a instalação da Casa do 

Estudante Quilombola Zumbi dos Palmares. Até o ano de realização desta pesquisa, 2015, o 

projeto não saíra do papel, e o terreno vazio continuava a disposição da entidade. 

Essas informações indicam que, a partir de 2005, houve um progressivo estreitamento 

das relações entre os APNs de Vitória da Conquista e os poderes públicos instituídos. É 

possível atribuir tais vínculos a vários fatores: a longevidade do grupo que lhe conferiu 

legitimidade junto à sociedade, aos órgãos públicos e poderes instituídos; o 

redimensionamento e a importância da temática da igualdade étnico-racial gradativamente 

adquiridas a partir do governo Lula, bem como seu espraiamento pelas administrações 

estaduais e municipais alinhadas ao governo federal; a própria trajetória do relativo 

alinhamento político e partidário dos APNs nacional e localmente.  

Em diversas fontes é possível obter pistas deste relativo alinhamento político 

partidário dos APNs de Vitória da Conquista, como apresentado no capítulo II em episódio na 

Câmara de Vereadores, em 1999, em que o grupo participou de manifestações junto a 

organizações então compreendidas como de “esquerda”. Também revelado no documento 

“mandado de intimação” em que membros dos APNs são intimados a comparecerem à 

audiência de instrução da “Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME)”, movida pelos 

candidatos que perderam as eleições municipais de 2004, quando os membros dos APNs 

depuseram a favor de José Raimundo Fontes (PT), que vencera as eleições como candidato a 

Prefeito da cidade de Vitória da Conquista, apoiado pela coligação (PT, PSB, PV e PC do 

B)
182

.De acordo com os próprios APNs
183

,  
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Os APNs estiveram ativos no processo eleitoral, contavam com sete 

candidatos negros a vereador que, infelizmente, não se elegeram. Mesmo 

depois da eleição, a tensão permaneceu por causa das manobras do grupo de 

oposição à administração municipal, mas a posse do prefeito eleito, José 

Raimundo Fontes foi garantida. 

 

O excerto de texto do relatório faz compreender que o envolvimento político partidário 

muito pontual até 1999, ou inexistente, segundo José Santos
184

, acentua-se a partir de 

2003/2004 e permanece intenso, até o ano limite da pesquisa 2010. Como já foi citado, no 

“Seminário de Mulheres Negras”, ocorrido em 2008, o representante do poder público 

municipal demonstrou prestigiar o trabalho dos APNs não apenas enviando representante 

oficial, mas comparecendo pessoalmente ao evento, evidenciando o enraizamento da relação 

de apoio mútuo. 

Em outra ocasião, os APNs de Vitória da Conquista, juntamente com o grupo da 

cidade de Salvador decidem, em assembleia, apoiar o candidato do Partido dos Trabalhadores, 

Luíz Alberto, a deputado estadual
185

. Como já foi exposto no capítulo II, Luiz Alberto, então 

deputado estadual, gravou depoimento para o documentário “Herdeiros de Zumbi”, em 2003, 

defendendo a atuação da entidade. Em 2005, durante uma reunião preparatória para a 

assembleia nacional dos APNs, resolveu-se por levar à assembleia nacional a seguinte 

proposta: “Apoio ao partido político que tenha regimento voltado para a questão do negro”
186

. 

A proposta não esclarecia qual partido apoiar em casos em que mais de um partido incluísse a 

questão em seu regimento. 

Aparentemente, esta cultura política construída ao longo de sua trajetória, e que 

conferiu o envolvimento dos APNs com os partidos ditos de “esquerda”, é uma herança das 

articulações dos movimentos sociais das décadas de 1980 e 1990 quando, segundo Gohn 

(1997, p.286), “Fora das agendas dos encontros a outra grande prioridade eram as eleições. 

Certamente, foram eficazes, porque por duas vezes o candidato apoiado por uma maioria de 

movimentos chegou até as finais das eleições para a presidência do país”, referindo-se às 

candidaturas de Luís Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores, que acabaria por 

eleger-se em 2002. Para a autora, não somente a maioria dos movimentos sociais apoiou as 

candidaturas do PT, e seus aliados, aos cargos eletivos naquela ocasião, como várias de suas 

lideranças populares acabaram por assumir cargos públicos nas gestões de prefeituras 

conquistadas pelo partido, fazendo-se “co-partícipes” das políticas públicas locais; o que, ao 
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mesmo tempo, “levou progressivamente ao desaparecimento da questão da autonomia nos 

discursos dos movimentos”, ou seja, cada vez mais os movimentos sociais tornaram-se 

comprometidos com os posicionamentos político-partidários. 

Na gestão de Luíz Inácio Lula da Silva, como presidente da república, foi criada a 

Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), através da Lei 

10.678/2003. Uma Secretaria com status de Ministério, cujo objetivo declarado seria “reduzir 

as desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população negra”
187

. Normalmente, os 

ministros que ocupam esta pasta são pessoas cujas trajetórias de vida estão atreladas aos 

movimentos negros, ato contínuo o governo federal criou também o Conselho Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) do qual alguns membros dos APNsocuparam cargos 

a exemplo de Nuno Coelho  e Helcias Pereira
188

. Também nos estados foram criadas 

secretarias com o mesmo fim, como a Secretaria de Promoção da Igualdade (SEPROMI) na 

Bahia e, em Vitória da Conquista, a presença e atuação dos APNs, ao longo dos anos, 

contribuíram para a criação do Conselho da Igualdade Racial, em 2011, regularizado em 

2014. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista organizou a atividade 

“Novembro Negro”. Como parte das atividades, tomou posse a nova gestão desse conselho 

que, entre outras pessoas, havia membros e ex-membros dos APNs. Naquela ocasião, foi 

entregue o prêmio Zumbi dos Palmares à quilombola, Sra. Alzira Conceição de Jesus 

(figura12)
189

. O evento foi comemorado pelos membros APNs como expressa Deusdete de 

Jesus Oliveira (Detão): “De toda a Bahia, a Promoção da Igualdade Racial de Conquista é 

uma das melhores porque hoje nós conseguimos ter a casa do estudante quilombola, o 

cursinho Pré-Vestibular (Dom Climério) que já conseguiu aprovar inúmeros alunos 

quilombolas nas universidades”
190

 associando a criação do conselho e o sentido daquele 

evento em 2014,  à trajetória do mocambo São Benedito e de suas duas principais ações, 

estudadas aqui até o ano de 2010. Curiosamente, Detão, cuja profissão é de “pedreiro”, 

conforme visto no capítulo 2, é citado na cobertura jornalística da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista como “professor”, possivelmente o/a jornalista que escreveu a matéria 

não está acostumado a ver trabalhadores da construção civil serem homenageados no 

ambiente da Câmara Municipal de Vereadores. 
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Figura 12 - Entrega do prêmio Zumbi dos Palmares durante posse do Conselho da Igualdade Racial em 

20.11.2014. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

 

A interlocução dos movimentos negros com os governos, muitas vezes comemoradas, 

como se vê na figura 12, também gerou tensões e críticas no sentido de que esta relação possa 

ter significado, em algumas ocasiões, senão na maioria delas, a cooptação do movimento 

social pelos governos, ou, ainda, a capitulação de lideranças em troca dos benefícios e 

privilégios adquiridos nos cargos de poder, ou em postos chave para a manipulação de 

recursos públicos, como já chamava a atenção em outro momento o mesmo membro APN 

Deusdete de Jesus Oliveira (Detão), sobre a presença de lideranças dos movimentos sociais 

em gestões do Partido dos Trabalhadores em Vitória da Conquista: “eu acho que em vez de 

fortalecer os movimentos, ele enfraqueceu porque tirou muitas lideranças que tinham vontade 

de lutar para compor o governo municipal”
191

. A própria linguagem utilizada pelos 

movimentos negros em sua articulação com os poderes estabelecidos produziria sentidos 

contraditórios ou inadequados às lutas por liberdade e cidadania. Como afirmava Fábio 

Sena
192

: 

 

Da minha parte há uma compreensão de que o movimento negro estava com 

uma linguagem defasada em nível de Brasil. Achei que houve um cooptação 

os movimentos em geral pelos governos, uma colonização do pensamento, 

houve uma falta de compreensão, por exemplo quando o governo cria uma 

secretaria especial como a SEPPIR, com status de ministério, mas não 

discute o povoamento do governo em todos os seus escalões, então este 

ministério para os negros, é como se criasse guetos, para fingir, dissimular 
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uma certa igualdade racial no governo, que não existe, por que é apenas um 

status sem nenhuma função política, sem interação, na verdade são termos 

inventados para quem não quer resolver o problema. E acho que o 

movimento negro de modo geral, ele achou, a partir da linguagem que eu 

pude perceber que a luta estava um pouco vencida, por conta de estruturas 

dentro de governos, foi cooptado, foi colonizado, e não consegue mais hoje 

reinventar-se, não consegue mais desenvolver uma linguagem. 

 

A partir da fala de Fábio Sena e de Detão, é possível supor que o envolvimento dos 

APNs de Vitória da Conquista, e dos movimentos negros de modo geral, com os governos, 

constituiu causa de insatisfação de alguns militantes. É claro que não somente as questões 

políticas partidárias foram causa de afastamento de membros, mas, com certeza, esteve entre 

os motivos mais significantes. Como pode se perceber no decorrer da pesquisa, houve, 

constantemente, rotação de pessoas no grupo, gente que entrou e saiu dos APNs ficando 

pouco, ou muito tempo com o grupo, contribuindo muito ou pouco com as atividades. Como 

diziam os membros mais antigos: foram muitos os que fizeram parte da “caminhada”
193

. A 

pesquisa entrevistou dez pessoas, estas pessoas entrevistadas e os próprios documentos 

investigados referiram-se a dezenas de outros nomes que se filiaram formalmente, estendido 

aos que não se filiaram, mas contribuíram para as atividades como a maior parte dos 

professores do curso Dom Climério; então o número já se contaria às centenas. Curiosamente, 

em 2010, havia poucos membros em atividade, entre os entrevistados, apenas Beta e Detão, 

continuavam na “caminhada”. 

 Ao que parece, estamos diante de um destes casos em que é necessário que o tempo 

passe para que as discussões propostas pelos movimentos negros, nas décadas de 1980 e 

1990, assim como as ações de governo e de Estado, postas em curso, e sua interface com os 

movimentos negros rendam frutos ou revelem-se estéreis do ponto de vista da redução das 

desigualdades étnico-raciais; também para que haja estudos, com um olhar mais distanciado 

que, somados à reflexões como as desta pesquisa, feitas, por assim dizer, no calor do tempo 

presente, oxalá esclareçam melhor o sentido desta relação dos movimentos negros com os 

poderes estabelecidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Redemption Song  

(Bob Marley)
194

 

 

Old pirates, yes, they rob I 

Sold I to the merchant ships 

Minutes after they took I 

From the bottomless pit 

But my hand was made strong 

By the hand of the Almighty 

We forward in this generation 

Triumphantly 

 

Won't you help to sing 

These songs of freedom? 

'Cause all I ever have: 

Redemption songs 

Redemption songs 

 

Emancipate yourselves from mental slavery 

None but ourselves can free our minds 

Have no fear for atomic energy 

'Cause none of them can stop the time 

How long shall they kill our prophets 

While we stand aside and look? 

Some say it's just a part of it 

We've got to fulfill the Book 

… 

 

Os APNs de Vitória da Conquista, mocambo São Benedito, assim como diversas 

organizações dos movimentos negros no Brasil, foram atores sociais importantes para a 

efervescência dos debates acerca dos processos de racialização articulados com os direitos de 

cidadania dos negros e mestiços que se expandiram na década de 1990; principalmente com a 

entrada de diversas comunidades católicas no jogo das questões propostas pelos movimentos 

negros, desde a década de 1970, motivadas pelas orientações da igreja Católica propostas no 

congresso de Puebla, México, 1979. Nesse sentido, ocorreu, em 1988, um fato de relevância 

quando os APNs nacionais influenciaram decisivamente a CNBB a realizar a Campanha da 

Fraternidade daquele ano centrada nestes mesmos debates, oportunizando e resignificando o 

simbolismo do centenário da abolição, conferindo-lhe sentidos de denúncia e reivindicação. 

Como essas campanhas da CNBB são realizadas em território nacional, cuja população é de 
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maioria negra e católica, como aponta o IBGE
195

, a campanha de 1988 estimulou amplamente 

a replicação do discurso dos APNs e a criação de diversos mocambos no Brasil a partir de 

então. 

 Em toda a trajetória dos APNs, localmente e nacionalmente, houve uma relação de 

tensão com a igreja Católica. Internamente, o grupo era acusado de promover desuniões ao 

falar especificamente em nome dos negros e não das comunidades católicas de modo geral, 

ocasionando desavenças que muitos acreditavam não ter lugar no mundo contemporâneo, ao 

mesmo tempo em que propunham mudanças que iam de encontro a certas tradições da igreja 

que encontravam resistência não apenas em setores de comando, mas também em relevantes 

comunidades católicas. Externamente, os APNs eram, normalmente, acusados pelos 

movimentos negros de estarem vinculados a uma instituição que, no passado, defendeu a 

escravidão dos negros e, no presente, seria demasiado conservadora para propor à sociedade 

as mudanças necessárias. No mocambo São Benedito, em Vitória da Conquista, as 

divergências foram acentuadas, provocando a ruptura do grupo com a igreja Católica. 

As articulações históricas dos movimentos negros, intensificadas com a atuação dos 

APNs na década de 1990, estimularam o Estado a implementar mudanças sociais 

significativas, geradas sob o argumento de estimular a “igualdade racial”, principalmente a  

partir de 2001, e que ao mesmo tempo conduziriam as organizações desses movimentos a um 

nível cada vez maior de penetração institucional. Como verificado na pesquisa, este foi o caso 

do mocambo São Benedito. 

A trajetória dos APNs de Vitória da Conquista associou-se ao cenário político e 

partidário da região. Mantendo afinidades políticas com os partidos ditos de “esquerda”, 

desde o início de sua formação, e, ao mesmo tempo, sem garantir uma “orientação política” 

clara da própria entidade, o grupo articulou-se, em certa medida, com agentes políticos 

pertencentes a esses quadros, quando eles ocuparam postos de poder nas esferas da União, da 

unidade federativa e do município. Isto garantiu a existência econômica do grupo; contudo, 

comprometeu o discurso de independência política e, possivelmente, criou condições de 

conformação, diminuindo o caráter ativista da entidade, diminuindo, inclusive, o quadro de 

militantes. 

Talvez seja possível traçar um paralelo da situação vivida no Brasil, na passagem do 

século XX para o XXI, com as lutas de combate aos racismos, pelos direitos humanos e afins, 
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com aquelas lutas contra a escravidão no fim do século XIX. Como foi discutido, o 

movimento abolicionista que é tradicionalmente retomado pela História, a exemplo de 

Joaquim Nabuco, apesar de continuar arquitetando uma sociedade em que os negros seriam 

subalternos, compreendia que a sociedade escravista estava ultrapassada, e comprometia todo 

o corpo social. Aquele modelo não colaborava com o crescimento econômico que se instalava 

e, menos ainda, com a harmonia da sociedade. Na atualidade, é possível que haja uma 

percepção de setores decisivos da sociedade de que manter grupos vivendo como cidadãos de 

segunda classe seja por racismo, ou por outros mecanismos de negação de direitos, 

simplesmente não colabora para a criação de relações sociais sustentáveis, neste sentido a 

negação da igualdade de direitos pode ser comparada, parafraseando Bob Marley, à ação de 

velhos piratas que nos roubavam e nos vendiam em navios mercantes até o século XIX, “Old 

pirates, yes, they rob I, Sold I to the merchant ships” (Sim, os velhos piratas me roubaram. Me 

venderam para  navios mercantes). Na canção do músico jamaicano, que há décadas inspira 

ativistas políticos no mundo, inclusive os APNs, a exploração da escravidão é de certa forma 

reeditada nas relações de subalternidade contemporâneas, notadamente àquelas regidas pelo 

racismo. 

Se, por um lado, a sociedade capitalista, por seus próprios fundamentos, não pode ser 

justa, (como disse Zigmunt Baumam, citado no capítulo 1); por outro, há um limite em que 

essas injustiças emperram seu próprio funcionamento. Quando o capitalismo fomenta cenários 

de exclusão, corre-se o risco de alimentar nos indivíduos, ou nos grupos, o sentimento de não 

pertencimento ao conjunto social, desobrigando-os de responsabilidades para com a própria 

sociedade, gerando desequilíbrios de diversos graus que, na extremidade, podem ter como 

resposta a violência.  É lidando com estas ambivalências que a sociedade brasileira é 

incomodada pelas demandas dos movimentos sociais, e de organizações como o mocambo 

São Benedito, e impelida a realizar mudanças ainda que lentamente, como se viu com a 

Emenda Constitucional 72/2013
196

 que, chegando tarde
197

, concorre para a equiparação dos 

direitos trabalhista de empregados domésticos aos demais trabalhadores, conferindo-lhes (na 

lei) direitos iguais, cutucando aspectos da mentalidade da classe média brasileira, herdeira das 

relações escravistas, que trata as empregadas domésticas como cidadãs de menor valor. 
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Em sua trajetória, a Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros - Mocambo São 

Benedito, importou, indiretamente, ideias dos movimentos negros no mundo, como a luta 

contra o Apartheid na África do Sul e os protestos contra o racismo nos EUA; reproduziu e 

resignificou bandeiras de outros movimentos no Brasil como o MNU; catapultou-se a partir 

do cenário religioso e político construído pelas comunidades eclesiais de base no âmago da 

igreja Católica, da qual separou-se asperamente; capitalizou o interesse de setores da 

Universidade em aproximar-se das comunidades, para construir sua ação mais importante, o 

curso pré-vestibular Dom Climério; contribuiu decisivamente para o reconhecimento de 

diversas comunidades remanescentes de quilombo da região, em processos constantemente 

eivados de suas próprias construções discursivas; navegou na voga de mudanças ocorridas no 

Estado brasileiro que decidiam pela propriedade das terras dos remanescentes de quilombo, 

pela reserva de vagas para negros nas instituições de ensino superior  público/estatal, e pela 

implantação da disciplina de História e cultura afro-brasileira nas redes de  ensino; foi sob 

certos aspectos pioneira na introdução do debate étnico-racial na cidade, e das cotas  para 

negros na UESB; constituiu-se como a entidade do movimento negro de maior relevância na 

região de Vitória da Conquista.  

A organização esteve envolta com a discussão sobre identidade negra, embora não 

mantendo fóruns permanentes que lhe permitissem chegar a análises mais aprofundadas e, não 

sem equívocos, constituiu-se como uma identidade política. Melhor dizer “identidades” no 

plural, já que este foi sempre um conceito instável, acionado de modo diferente por cada 

membro do grupo e, as vezes, acionado de modo diferente pelo mesmo indivíduo conforme o 

contexto discursivo em que se encontrava. Assim, essas “identidades” eram constantemente 

alteradas, discursivamente construídas em torno de signos móveis e subjetivos associados às 

lutas por liberdade, imersos na cultura e na arte; identidades envolvidas em uma imaginação 

transnacional como proposto na letra da música de Bob Marley: “Emancipate yourselves from 

mental slavery, None but ourselves can free our minds” (Libertem-se da escravidão mental. 

Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes) refletindo a busca de uma 

identidade que seja a negação da subserviência, e da inferiorização de indivíduos e grupos 

sociais construídos nos processos de racialização ou de outras formas de exclusão social, que, 

para os APNs, significava, diretamente, combater o ideal de “branqueamento”, de que se 

tratou nos capítulos 1 e 2, valorizar as culturas afro-brasileiras e elevar a autoestima dos 

negros/mestiços. 

Chega-se ao fim da pesquisa com a compreensão de que o desafio proposto foi de fato 

estimulante, atravessado de inquietações mais ricas que se poderia pensar antes. Há muito 
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mais a ser pesquisado e dito sobre os APNs de Vitória da Conquista, novos estudos com 

abordagens diferentes poderiam ser realizados com muita expectativa. Como por exemplo, 

uma abordagem na área de psicologia e antropologia que focasse no grupo a partir das 

experiências dos ex-alunos do curso pré-vestibular Dom Climério, daqueles que entraram nas 

universidades e daqueles que não entraram. Que perspectivas a passagem pelo Dom Climério 

pode ter somado às suas vidas? 

Algumas pessoas citadas pela pesquisa, como Beta, Detão, padre José Carlos e padre 

Zanoni, possuem um envolvimento tão extenso com os movimentos negros da cidade que 

poderiam ser biografadas e, outras, bem como Albertina Lima Vasconcelos, cuja atuação 

esteve para além dos movimentos negros.  

Também entre os registros escritos pesquisados, certamente uma releitura traria à luz 

novas considerações, sobretudo se se pudesse compara-los àqueles que não foram localizados 

por esta pesquisa, como por exemplo os dois livros de ata de reuniões, cuja existência é 

confirmada por Beta e por Inês P. Santos nas entrevistas realizadas, mas, infelizmente, não 

foram localizados. Outra porta aberta para a pesquisa seria uma abordagem sobre gênero, uma 

vez que, liderado constantemente por mulheres e realizando atividades em que as mulheres 

foram prioridade, constantemente os APNs lidaram com tais questões. Como se vê, há muito 

mais que se falar ainda sobre a Associação Cultural Agentes de Pastorais Negros – Mocambo 

São Benedito. 

Registrar, analisar e refletir sobre a história dos APNs de Vitória da Conquista 

significou compreende-los inseridos nos contextos de lutas que fizeram e fazem parte da 

própria construção nacional e de uma certa solidariedade negra mundial. Na trajetória do 

grupo, provavelmente, nem sempre suas práticas discursivas contribuíram para a redução dos 

racismos e dos cenários de exclusão social, mas este foi o sentido geral de suas proposições. 

Defendendo ao mesmo tempo o respeito às diferenças individuais e à diversidade social; e a 

diminuição das desigualdades, sobretudo, para negros e mestiços, sua existência acrescenta 

uma nota às lutas por liberdade e igualdade, na tentativa de atender ao chamado, como sugere 

a letra da música de Bob Marley, que diz: “Won't you help to sing these songs of freedom?” 

(Você não vai ajudar a cantar essas canções de liberdade?). Ainda que com equívocos, senão 

próprios às ações políticas, com certeza aos fazeres humanos, provocar o mundo dos 

preconceitos e das discriminações, fazendo-se somar às lutas por liberdade, igualdades de 

direito e cidadania, é, de certo modo, tomar parte das canções de liberdade. Canções de 

redenção. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Carta convite às paróquias e as CEBs para se unirem à luta em favor do “povo negro”. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro, documentos sob guarda do padre José Carlos, pasta – José Carlos. 
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Anexo 2 – Requisição para o uso do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro. Documento sob guarda do padre José Carlos. 
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Anexo 3 – Mensagem do Bispo D. Celso. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro, sob guarda do padre José Carlos. Pasta padre José Carlos. 
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Anexo 4 – Ofício da Câmara Municipal dando reconhecimento ao Curso pré-vestibular Dom Climério. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro. Sob guarda do Padre José Carlos. 
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Anexo 5 – Programação do projeto ORI: O preto no branco. 

 
Fonte: Arquivo Pastoral Afro, sob guarda do padre José Carlos – pasta APNs. 
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Anexo 6 – Reportagem do Jornal da Semana. 

 
Fonte: Arquivo dos APNs – pasta jornais. 
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Anexo 7 – Solicitação à secretaria de serviços públicos. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro, sob guarda do padre José Carlos – pasta APNs. 
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Anexo 8 – Carta de afastamentos do padre José Carlos. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro, sob guarda do padre José Carlos. Pasta José Carlos. 
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Anexo 9 – Cartaz do projeto ORI: o preto no Branco. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro, pasta documentos dos APNs. 

 

 

 



175 
 

Anexo 10 – Ficha social de alunos n° 1. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro – pasta pré-vestibular Dom Climério. 
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Anexo 11 – Ficha social de aluno n° 2. 

 
Fonte: Arquivo da Pastoral Afro, sob guarda do padre José Carlos – pasta pré-vestibular Dom Climério. 
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Anexo 12 – Relatório de atividades 2007. 

 
Fonte: Arquivo dos APNs . Pasta relatórios. 
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Anexo 13 – Estatuto dos APNs . 

 

 
Fonte: Arquivo dos APNs . Pasta documentos dos APNs. 
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Anexo 14-Imagens em outdoors. 

 
Fonte: http://www.blogdoanderson.com/2011/08/25/ibicoara-prefeita-no-outdoor/ 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.blogdoanderson.com/tag/outdoor/ 02/02/2015. 

 

 

http://www.blogdoanderson.com/2011/08/25/ibicoara-prefeita-no-outdoor/

