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"Eu pertenço à natureza do envelhecimento; não há nenhum modo de escapar
do envelhecimento.
Eu pertenço à natureza das doenças; não há nenhum modo de escapar de
sofrer alguma doença.
Eu pertenço à natureza da morte; não há nenhum modo de escapar da morte.
Tudo aquilo que me é querido e todos que amo pertencem à natureza da
impermanência. Não há nenhum modo de evitar me separar deles.
Minhas ações são meus únicos verdadeiros pertences. Eu não posso escapar às
conseqüências de minhas ações. Minhas ações são o solo sobre o qual eu piso."
- Siddhartha Gautama, o Buda.
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RESUMO

Este estudo discute a trajetória educacional e de vida de estudantes do curso prévestibular comunitário do Quilombo Cabula, tomando como base uma análise da região do
Cabula. Localizada no chamado Miolo de Salvador, esta se caracteriza como um território de
marcada presença da ancestralidade africana e por um processo intenso de transformação
urbana nas últimas décadas. Buscou-se analisar as dinâmicas de conformação da região e de
seus bairros, considerando aspectos geopolíticos, históricos, urbanísticos e sócio-econômicos
de modo a contextualizar os sentidos de identidade e territorialidade das colaboradoras e
colaboradores apresentados em seus relatos nesta pesquisa. Também na perspectiva de
fornecer uma contextualização às narrativas das/dos depoentes, abordou-se também o
conjunto dos cursos pré-vestibulares populares e comunitários e a situação geral do acesso de
estudantes negras e negros ao ensino superior. A metodologia adotada foi a História Oral,
onde se buscou contemplar as características específicas do universo estudado, especialmente
no tocante a importância da oralidade. A pesquisa expôs as complexas realidades
experimentadas por nossos colaboradores e colaboradoras e sua a capacidade de reinventar e
se reinventar ante os limites e possibilidades de suas trajetórias.

Palavras-chave: Cabula, Histórias de Vida de Estudantes, Pré-Vestibulares Comunitários.

7

ABSTRACT

This study discusses both life and educational trajectory of students from the
Quilombo Cabula communitarian course – a preparatory for the selective exam to get into the
university, having the Cabula region as the basis of this research. Located where it’s called
“Salvador’s Heart”, it is characterized by the presence of the African culture and by an intense
process of urban transformation during the last decades. This study intends to analyze the
dynamic adaptation of the region and its neighborhood, considering geopolitical, historical,
urban, social and economic aspects in order to contextualize the senses of identity and
territoriality present in the interviews made for this research. Also, with the perspective of
supplying a context to the stories told in the interviews, this work tackles a set of popular and
communitarian courses and the general situation of the access for black students to college.
The adopted methodology was the Oral History, attempting to contemplate the specific
characteristics of the studied universe, especially regarding the importance of the oral
modality. The research displayed the complex realities experienced by our collaborators and
their capacity of reinventing and being reinvented in the face of the limitations and
possibilities of their trajectories.

Key-words: Cabula, Stories of students’ lives, Communitarian course preparing for
university.

8

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO – PARECE BRINQUEDO, MAS NÃO É...

12

CAPÍTULO 1 – NA TRILHA DA HISTÓRIA
1.1 Território, Identidade, Memória e Oralidade: uma encruzilhada teórica.
1.2 História Oral: Um aporte metodológico ante a multiplicidade de caminhos.
1.3 O Desenrolar da pesquisa: passos e descompassos no percurso da História Oral.

19
19
30
38

CAPÍTULO 2 – CABULA, TERRA DE QUILOMBOS?
2.1 A noção de quilombo e suas raízes históricas.
2.1.1 O quilombo enquanto experiência histórica e atual de autonomia das
populações de origem africana.
2.2 O Cabula: Uma Caracterização.
2.2.1 Origens quilombolas do Cabula.
2.2.2 O rápido processo de urbanização da região.
2.3 A prática de Pré-Vestibulares Comunitárias: a experiência do Quilombo Cabula.

46
46
55
81
81
104
131

CAPÍTULO 3 - COMPANHIAS NA JORNADA
3.1 “Quem é Quem”: os perfis das depoentes.
3.1.1 Analice
3.1.2 Emerson
3.1.3 Fabíola
3.1.4 Rebeca
3.1.5 Robson
3.1.6 Sivaldo
3.2 Território e Trajetória de vida.
3.3 A Trajetória Educacional e Quilombo Cabula.

145
145
146
149
151
155
157
159
162
182

CONSIDERAÇÕES FINAIS – DE FALARMOS EM NOSSO PRÓPRIO NOME...

214

REFERÊNCIAS

220

ANEXO

9

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 – MAPA DO MIOLO E DO CABULA: p. 130

10

LISTA DE TABELAS

QUADRO 1 - POPULAÇÃO NO MIOLO, EM FEIRA DE SANTANA E EM SALVADOR
– p. 108

11

INTRODUÇÃO
Parece de brinquedo, mas não é...

A maneira adequada de apresentar este trabalho é, primeiramente, expor os caminhos
que levaram a ele. É preciso falar do chão percorrido. Como homem negro, atento à
ancestralidade e tolhido pelas circunstâncias vivenciais numa sociedade racista, patriarcal e
capitalista, o papel ambíguo do espaço universitário – que é apresentado como transformador
das relações sociais quando sua função é prioritariamente de reprodução das mesmas - se
mostrava cada vez mais impróprio para promover o tipo de mudança que almejo. Durante as
aulas regulares do curso de mestrado no qual participei na UNEB – Universidade do Estado
da Bahia, minha consciência dos limites da academia se acentuou demais para que eu
continuasse circunscrito à mesma sem que isso representasse prejuízo para a própria posição
em que agora eu percebia que me encontrava. Sem respostas nos modelos preconizados pela
universidade enquanto instituição social, voltei-me com maior intensidade para experiências
organizacionais diferenciadas, tanto na ocupação da própria universidade quanto além dela,
nessa zona tão indefinida quanto palpável que convencionamos chamar de “comunidade”.
Poderia se objetar que a ausência de respostas válidas da academia às questões que, na
altura, se assomavam em mim era, antes, fruto de meu afastamento da academia e não o
contrário. Durante este período de “infertilidade” – como eu lia à época - considerava
realmente que havia um problema comigo, apenas. Até mesmo porque, sendo preto, oriundo
de uma família pobre e criado por duas mulheres negras que assumiram sozinhas a minha
educação e formação, fui ensinado a sempre obter resultados positivos na escola e ter a
aprovação como meta mínima a ser atingida. De certa maneira, estava gravado na concepção
de mundo de minha avó e mãe que a educação é a única porta válida e possível para o sucesso
entre gente de origem preta e pobre como nós. Logo, se em algum momento eu não conseguia
cumprir os procedimentos estabelecidos pela academia, o problema estava em mim, e não nos
parâmetros desta.
Prenhe destas e outras contradições percorri dois anos do programa muito mais
voltado para a compreensão das realidades e atuações que mantinha paralelamente à academia
do que aos processos da mesma. Estas elaborações não encontram lastro no modelo de
pesquisa proposto pelas agências nacionais de financiamento, nem se afinam com a
concepção defendida atualmente pelos grupos que hegemonizam os espaços de produção de
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saber. A partir desta incompatibilidade tornou-se necessário reinventar a minha presença na
comunidade da Engomadeira, onde já atuava, e na UNEB. Os meios que busquei para esta
“reinvenção”, por mais que eu também intentasse o contrário, mostraram-se relutantemente
inconciliáveis com a minha prática acadêmica e, no limite, esta última foi preterida.
Os meios se consolidaram na elaboração de uma proposta de ação comunitária – i.e.,
na e com a comunidade – com o objetivo de fortalecer as estratégias de auto-organização,
tanto dentro da Engomadeira (e do Cabula, num espectro mais amplo), quanto dentro da
UNEB. Às propostas de caminhos a serem trilhados então se juntaram as experiências
vivenciadas antes, no bairro e na universidade, retomadas com a perspectiva de fomentar
espaços de sociabilidade e, quiçá, zonas autônomas: na Engomadeira, em articulação com
uma associação de moradores local, através da construção do Quilombo Cabula, tendo como
primeira frente um curso pré-vestibular comunitário gratuito; na UNEB, através do diálogo
com as/os estudantes cotistas acerca das relações raciais na universidade e na sociedade e a
formação do Núcleo de Estudantes Negras Ubuntu-UNEB.
A dedicação a estas demandas, enquanto projetos políticos, me envolveu de forma tal
que minha produção, tanto material quanto intelectual, se voltou para a concretização destes
intentos. Muitas horas de reflexão e diálogo, tanto em reuniões, quanto nas conversas
informais, passando um longo tempo imerso na Rede Mundial de Computadores, tentando
encontrar conexão entre os desejos e ações vivenciadas aqui com outras experiências. A
pesquisa na Rede e também com outras fontes escritas almejava conectar as experiências
atuais e presentes com as de outros tempos e lugares. Os livros que eu passei a ler, ligados
direta ou indiretamente com estas vivências, tinham pouca ou nenhuma relação com o que era
então “meu objeto de pesquisa”... curiosamente tão “meu” e tão “objeto” que me escapou
mais rápido do que eu pude notar.
Os rumos aos quais estes acúmulos acabaram por me conduzir apenas contribuíram
com meu impasse original acerca da relação entre meus objetivos e os limites da academia;
quando este percurso proporcionou a percepção da importância das falas das(os) mais
velhas(os) como base para o meu próprio lugar de fala (e de escuta – “cantiga que criança
canta, gente grande já cantou!”) aguçou a contradição ao nível do insuportável: minhas mais
velhas e meus mais velhos não estão na academia, como então, e de que lugar eu me
posicionarei dentro/em relação a mesma?
Se a universidade brasileira, de verve racista, machista e elitista, nunca se constituiu
como um lugar de fala para meu povo – enfocando aqui não a presença individualizada de
uma ou duas pessoas negras que, isoladamente, conseguiram ultrapassar o cerco da
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hegemonia macho-brancocêntrica – e, mais, se além de impedir o acesso, esta mesma
academia dedicou-se intensivamente ao epistemicídio e genocídio das populações negroafricanas e outras matrizes civilizatórias distintas das européias, como lidar com esta
academia, ocupá-la, sem ser devorado por ela?
Originalmente, foi a minha posição quase instintiva de rejeição aos modelos
acadêmicos postos que me municiou e incentivou a experienciar outras situações. Foi através
destas situações que se consolidou uma alteração de perspectiva em relação à minha vivência
na academia: até estas experiências, eu entendia como um problema o fato de não ter
constituído a partir da academia e de forma sistemática a minha incursão e atuação naquele
espaço “outro” e passível de ser “visitado” que era o “campo”; após elas, entendi que este
“campo” está imantado em mim de maneira que eu não posso sair e entrar nele da forma que
me convier, e sim, antes, que meu papel é partir deste lugar de origem para a ocupação do
espaço da academia.
Considerando o papel destacado desempenhado pela territorialidade nas tradições
africanas no Continente e no Brasil, não é coincidência que o Cabula tenha se avultado como
um elemento de crucial importância para uma maior compreensão pessoal do meu lugar de
fala. Essa preponderância foi afirmada na relação dialógica entre a trajetória da região e a
atuação que mantenho junto às comunidades do bairro da Engomadeira e da Mata Escura, no
próprio Cabula. Como morador da região a mais de 20 anos e integrante de uma organização
de atuação comunitária, cada vez mais se evidenciou a necessidade de investigar os processos
de formação do Cabula, considerando suas especificidades espaciais e identitárias: sendo um
território de maioria negra, localizado no Miolo de Salvador, a região do Cabula chama
atenção pela marcada ancestralidade africana, expressa tanto na sua composição populacional
e tipo de desenvolvimento urbano, quanto pelo seu nome, de origem kikongo, um idioma
classificado como banto.
Outro elemento que denota a forte presença negra no território é o expressivo número
de Casas, Roças e Comunidades-Terreiro de religiões de matriz africana. Ainda que as
análises dos órgãos instituídos não sejam adequadas enquanto parâmetro para dimensionar e
legitimar os processos religiosos de origem africana, já que estes decorrem de uma dinâmica
que não pode ser mensurada por registros oficiais, acredito ser importante ressaltar as
especificidades do Cabula no processo de tombamento histórico realizado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Até 2006, dos seis terreiros brasileiros tombados pelo IPHAN, à exceção da Casa das
Minas, tombado em 2001, no Maranhão, todos se situam na Bahia. São eles: o Ilê Axé Iyá
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Nassô Oká, conhecido como Casa Branca, no Engenho Velho da Federação, tombado em
1984; o Ilê Axé Opô Afonjá, no São Gonçalo do Retiro, tombado em 1999; o Ilê Axé Omin
Iamassê, conhecido como Gantois, na Federação, em 2002; o Inzo Manzo Bandukenké,
conhecido como Bate Folha, na Mata Escura, em 2003; o Ilé Maroialaji Alaketu, no Matatu,
tombado no ano de 2005. Destes, dois - os centenários Ilê Axé Opô Afonjá e Bate Folha estão situados na região do Cabula, que perfila com um terço dos terreiros tombados no Brasil
em seu território. Parece-nos que esta presença das tradições culturais e do esteio civilizatório
de origem africana não é coincidente, e sim resultado do valor ancestral do Cabula para a
população e origem negra e africana (LUZ, 2000).
Com os atuais avanços das diversas populações na luta pelo direito ao reconhecimento
de sua própria história e, em especial no que se refere à população negra no Brasil, com a
crescente de Ações Afirmativa e medidas de Reparação Racial, amplia-se a necessidade de
registrar e difundir a memória da região de modo a possibilitar a (re)construção de uma
identidade positiva nas comunidades negras. Assim, para a maioria negra que hoje vive no
Cabula, compreender se há sentido de continuidade ligando as primeiras comunidades
quilombolas que ocuparam a região e sua atual condição de existência é crucial.
A intensa e desordenada ocupação urbana da região na segunda metade do século XX,
associada a um crescimento populacional proporcionalmente maior que a média da cidade de
Salvador (FERNANDES, 2000), acarretou uma série de problemas de ordem habitacional,
ambiental e urbanística, afetando notadamente a população negra e pobre. Assim, mais do
que visualizar se há algum sentido de continuidade entre as populações negras que ocuparam
originalmente a região do Cabula e sua população de agora, mostra-se necessário
compreender quais as relações entre as populações de homens e mulheres negras
aquilombadas que resistiam ao regime de escravização instituída recriando seus modos de
vida de base africana, e as atuais comunidades negras, que tentam hoje driblar o legado da
opressão racista e dos séculos de escravização.
Os espaços de produção e reprodução do conhecimento – e, consequentemente, das
relações de poder na sociedade – encontram-se em todos os níveis crivados pela perspectiva
eurocêntrica. Enquanto instituição social, a escola tem garantido no Brasil, através de suas
péssimas condições estruturais e sistêmicas, o recalque e invibilização das negras e negros.
No plano global, a população negra vem sendo historicamente alijada das esferas constituídas
de produção e legitimação do conhecimento, bem como vem tendo seus espaços específicos
de produção coibidos pela sociedade oficial brasileira - a exemplo da perseguição aos terreiros
de candomblé, mantida pela polícia até os anos 70 e continuada ainda hoje por outros grupos
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sociais não-oficiais. É preciso, assim, abordar cuidadosamente as propostas educacionais no
que toca as populações de origem africanas, considerando inclusive que o Estado brasileiro,
responsável pelas políticas públicas, desempenhou na história um papel de controle e
espoliação da população negra, que nele está sub-representada.
Com a aprovação da Lei 10.639/03, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB),
tornou-se obrigatória a inclusão no currículo das escolas de ensino fundamental e médio
(públicas e privadas) o estudo da História e Cultura Africana e Afro-brasileira. Ainda em vias
de ser efetivamente implantada, esta lei torna premente que as escolas e o sistema de ensino,
em diálogo com organizações do movimento negro e com a sociedade em geral, reestruturem
suas práticas pedagógicas e de relação com as comunidades que atendem.
No Cabula, a pujança da territorialidade e ancestralidade desempenha um papel
decisivo na formação da identidade das jovens e dos jovens que moram e estudam na região.
Mesmo localizado no centro geográfico de Salvador, o chamado Miolo, o Cabula sofreu um
processo de periferização que marca negativamente seu desenvolvimento urbano e a sua
representação social na cidade. Esta pujança, que contribuiu para um modelo de ocupação
territorial e para a formação de uma imagem depreciativa dentro dos paradigmas
eurocêntricos da sociedade baiana – não por coincidência o Cabula abriga hoje o maior
complexo penitenciário do estado -, fornece em contraposição os princípios basilares para
uma reestruturação da identidade negra de seus moradores e moradoras. O estigma de “negro”
imputado pelo sistema escravista europeu à população de origem africana é ponto de partida
para um processo de ressignificação da identidade e lugar histórico para estas populações.
Esta resignificação identitária e territorial é apresentada como um dos temas centrais
pela prática e discurso do Quilombo Cabula. Enquanto uma organização que se propõe
comunitária, o Quilombo vem enfocando os elementos de auto-organização das comunidades,
de produção de saber e conhecimento e de valorização das tradições e culturas de origem
africana; para tanto, o curso pré-vestibular mantido pelo Quilombo Cabula se configurou
como o espaço privilegiado para a elaboração de uma experiência educacional que combina
formação acadêmica - para acesso à universidade - e política – no sentido de busca de
soluções para as duras realidades enfrentadas pelas comunidades onde o Quilombo está
inserido. Neste ponto, pudemos delinear melhor que o trabalho mantido junto ao curso prévestibular era a plataforma sobre a qual se assentaria o desenrolar de nossa pesquisa, já que
este se debruça diretamente sobre a história, identidade e território do Cabula a partir do
diálogo coletivo de inúmeras pessoas moradoras da região. Este é o solo que nos firmamos
para retomar nossa incursão dentro da seara da academia.
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Assim, nesta retomada, entendemos como necessário - para o desenvolvimento deste
trabalho - uma caracterização do universo estudado dentro de um enfoque mais amplo: a
compreensão por parte das e dos estudantes do Quilombo Cabula acerca de sua própria
identidade será contextualizada no processo histórico de formação territorial e identitária do
Cabula, seus aspectos geopolíticos, urbanísticos e culturais. Esta caracterização se realizou
por meio de observação em campo, da realização de entrevistas à colaboradoras e
colaboradores que estudaram no pré-vestibular do Quilombo Cabula e através da revisão
bibliográfica. No que tange as entrevistas, estas compõem a abordagem mais geral da História
Oral, enfatizando o lugar de fala das colaboradoras e colaboradores. Nos interessamos por
compreender qual a construção identitária realizada pelas moradoras e moradores do Cabula e
como isto se vincula com o contexto que as envolve, isto é, o território e sua formação. Mas
como compreender isto pelo lugar de quem vive o cotidiano do Cabula ignorando a trajetória
de vida destas pessoas? Em sua dimensão concreta e particular, quais são suas histórias,
entendimentos sobre si mesmas e sobre o seu bairro?
Como uma forma de tentar responder a estas perguntas, nos valemos da metodologia
propiciada pela História Oral, através de um projeto que visa possibilitar a confecção de
relatos capazes de atendê-las. A pesquisa de História Oral intitulado “Falamos em Nosso
Próprio Nome: Estudantes do Quilombo Cabula.” resulta de uma ampla reflexão acerca dos
diálogos entre integrantes do Quilombo Cabula sobre sua própria história e trajetória.
Ao optarmos pela História Oral, buscamos exprimir a centralidade das comunidades
para o Quilombo Cabula e a importância do lugar de estudante no processo de organização do
mesmo, casando assim com o objetivo maior do trabalho desenvolvido pelo próprio
Quilombo Cabula de se fundar no lugar e na fala das comunidades às quais se integra. Este
objetivo transborda, para este estudo, influenciando de maneira decisiva a perspectiva de
produzir, no uso desta metodologia, documentos a partir do lugar de quem vive a realidade
destas comunidades. Assim, o capítulo I desta dissertação aborda o nosso processo de
apropriação da História Oral para a construção destas peças narrativas.
Ao entramos “Na Trilha da História Oral...”, que é o nome deste primeiro capítulo,
buscamos refletir sobre as implicações metodológicas e práticas da abordagem da História
Oral, considerando suas potencialidade diante das exigências teóricas impostas pela temática
estudada. Neste capítulo também buscamos explanar sobre o desenvolvimento da pesquisa,
considerando especificamente os processos de elaboração das entrevistas dentro do contexto
mais amplo de relação dialógica e colaborativa a que nos propomos para o desenvolvimento
deste trabalho.
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O segundo capítulo, “Cabula, Terra de Quilombos?”, está fundado sobre os eixos de
territorialidade, quilombo e Cabula. A discussão acerca destes três elementos desenvolvida
neste capítulo visa interpretar a história e formação do Cabula a luz da noção de território e de
quilombo, aprofundando uma caracterização deste conjunto de bairros a partir dos registros
historiográficos que pudemos coletar, analisando seu processo de urbanização e ocupação
recente. No último tópico deste capítulo buscamos analisar inicialmente o histórico e
características gerais dos pré-vestibulares populares e comunitários, para então, em linhas
gerais, traça um perfil do Pré-Vestibular mantido pelo Quilombo Cabula enquanto uma
experiência educacional comunitária.
Em seu terceiro capítulo, “Companhias de Jornada”, esta dissertação aborda –
contextualizada histórica e espacialmente na região do Cabula e a partir dos seus próprios
relatos - a histórias de vida de seis estudantes do Quilombo Cabula, apresentando seus perfis e
trajetória familiar, impressões sobre o lugar onde morar e o Cabula, bem como suas relações
com a trajetória educacional e experiência no Quilombo Cabula.
Ao combinar uma análise da trajetória de conformação do Cabula com os ricos relatos
elaborados por nossas colaboradoras e colaboradores, objetivamos apresentar composições
textuais capazes de se fecundarem mutuamente, à medida que as Histórias de Vida tornam
mais palpáveis as considerações mais gerais acerca do Cabula e, em contrapartida, as
reflexões sobre a história do Cabula nos dão suporte para compreender aspectos das narrativas
apresentadas.
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1 - CAPÍTULO I - NA TRILHA DA HISTÓRIA ORAL
"Um povo sem o conhecimento do seu passado histórico, da sua origem e tradições,
é como uma árvore sem raízes."
- Marcus Mosiah Garvey, expoente na luta panafricanista, 1887-1940.

Este capítulo busca apresentar e discutir a abordagem metodológica adotada, a
História Oral, avaliando suas potencialidades e limites em relação ao que este estudo se
propõe. Como a valorização das falas e histórias de vida das/dos estudantes é um aspecto
fundamental tanto para o Quilombo Cabula, quanto para nossa pesquisa, faz-se necessário
uma metodologia que possibilite evidenciar ambos os elementos – falas e histórias de vida numa interligação direta com o peso que próprio contexto de gestação deste trabalho impõe.
Esta exigência teórica é tratada, dentro do capítulo um, no tópico “Território, Identidade,
Memória e Oralidade: uma encruzilhada teórica”, onde discutimos algumas noções e
conceitos desenvolvidos no trabalho e os seus requisitos metodológicos. O segundo tópico
deste capítulo, “História Oral: Um aporte metodológico ante a multiplicidade de caminhos”,
visa apresentar a História Oral e suas potencialidades em responder as questões de método
deste estudo. O último tópico deste primeiro capítulo chama-se “O Desenrolar da pesquisa:
passos e descompassos no percurso”, nele apresentamos de maneira mais detalhada como
elaboramos e executamos os passos metodológicos da pesquisa, em especial no que toca os
princípios nos quais se embasaram a produção e execução das entrevistas, bem como sua
posterior formatação.
1.1 – Território, Identidade, Memória e Oralidade: uma encruzilhada teórica.

No decorrer da pesquisa, ao nos debruçarmos sobre a problemática da metodologia a
ser adotada para este estudo, nos deparamos com uma encruzilhada: de um lado, o território
do Cabula, o desenvolvimento a que foi submetido e sua ancestralidade; de outro, a
experiência vivida das colaboradoras e colaboradores da pesquisa, tanto enquanto
moradoras(es) da região, quanto como integrantes do Pré-Vestibular mantido pelo Quilombo
Cabula; assim, buscamos visualizar não só a questão de qual o percurso que poderíamos
trilhar para compreender os entendimentos destas(es) colaboradoras(es) em relação a sua
própria identidade e ao território onde se situam, mas, também quais relações existem – se
existem - entre suas vivências de moradoras/es e suas vivências de estudantes. Como então
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sondar a percepção das/dos estudantes acerca do entrelaçamento destes dois aspectos de modo
a privilegiar suas próprias leituras e lugares de fala?
Optamos pela metodologia da História Oral, por esta ser um veículo capaz de esboçar
o processo pessoal de compreensão acerca do tema escolhido e com potencial de contribuir
para a ampliação da própria memória do Cabula. Mas quais as necessidades teóricas e
metodológicas nos impuseram esta escolha?
Os dois primeiros rumos da encruzilhada – a memória do Cabula e a trajetória de vida
das colaboradoras e colaboradores da pesquisa – desnudaram outros dois caminhos que a
compõe: um primeiro aspecto que é a Tradição Oral, seu papel no contexto dos povos de
origem africana, que, junto com a oralidade - mesmo sem as tradicionais técnicas de
transmissão africanas -, firmou-se como uma estratégia para a continuidade da história negada
pela historiografia oficial dos poderosos; o segundo aspecto é o da identidade e sua relação
íntima com a memória, tanto nas esferas pessoal quanto coletiva. Estes quatro pontos,
profundamente interligados, orientam tanto nossa escolha de uma metodologia quanto a
prática a que nos propomos no uso dela.
A oralidade, dentro das tradições dos diversos povos africanos, sempre manteve uma
posição de destaque. No seu romance histórico, Negras Raízes, o jornalista negro norteamericano Alex Haley buscou contar a saga de formação da sua família, o que o levou a
Gâmbia, onde pôde ter contato com portadores das tradições – homens experimentados na
transmissão oral da história e ciência de seu povo. O trecho citado abaixo expressa a surpresa
de Haley, crescido e educado nos Estados Unidos, diante da capacidade técnica e teórica
destes “tradicionalistas”:

Vendo o meu espanto os gambianos recordaram-me de que todas as pessoas
vivas descendem de um tempo e um lugar onde não existia escrita, quando as
memórias humanas, as bocas, os ouvidos eram os únicos pelos quais os homens
podiam guardar e transmitir informações. Eles disseram também que nós, que
vivemos na cultura ocidental, estamos tão condicionados à “muleta da palavra
escrita” que pouco nos apercebemos do que é capaz uma memória bem treinada.
(HALEY, 1976, p. 516)

Esta preponderância da oralidade foi e é tratada como uma deficiência das sociedades
africanas pela abordagem eurocêntrica da história. A noção de sociedades ágrafas, isto é, sem
escrita ou, pior, de sociedades pré-escrita reforça a falsa idéia de incompletude e
atraso/primitivismo das culturas africanas, que precisariam passar para um estágio posterior
onde a escrita alfabética representaria a noção de “maior (e melhor) desenvolvimento”. É
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desta abordagem que nasce a idéia de pré-história, que seria o período na temporalidade da
humanidade anterior a invenção da escrita: a partir desta ótica, alguns povos no mundo atual
ainda estariam na pré-história... visitar o território destes povos configuraria, assim, algum
tipo de viagem no tempo?
Tanto a idéia de “atraso” quanto de “falta” se dão sob a lógica de que o parâmetro de
sociedade desenvolvida e completa é uma sociedade européia; isto é escamotear a
potencialidade e traços definidores de uma cultura e sociedade que se desenvolveu e continua
se desenvolvendo centrada na oralidade. Jan Vansina (1982) argumenta, acerca das
sociedades centradas na oralidade, que:

Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de
comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos
ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é, a tradição
oral. A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido
verbalmente de uma geração para a outra. Quase em toda parte, a palavra tem um
poder misterioso, pois palavras criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na
maioria das civilizações africanas. Os Dogon sem dúvida expressaram esse
nominalismo da forma mais evidente; nos rituais constatamos em toda parte que o
nome é a coisa, e que “dizer” é “fazer”.
A oralidade é uma atitude diante da realidade e não a ausência de uma
habilidade. (VANSINA, 1982, p. 157, grifo nosso).

Ora, se a oralidade é uma atitude diante da realidade, este é um aspecto a ser
considerado por nós, já que nosso trabalho se envereda pela compreensão de estudantes
negras e negros acerca de sua própria identidade e do território onde estão situadas/os,
território este com uma ancestralidade também marcadamente africana. Ainda que não
possamos verificar entre aqueles e aquelas que colaboraram com a pesquisa e, de maneira
mais geral, dentro do território do Cabula, a manutenção de metodologias e técnicas
específicas de transmissão da Tradição Oral1, consideramos relevante o papel da Tradição
Oral e da oralidade para as sociedades e povos africanos que estão – como veremos adiante –
na origem do universo que atualmente estudamos.
Para Hampaté Bá, a importância da Tradição Oral para a compreensão da história dos
povos de origem africana é tamanha que sem se reportar a estas tradições nenhum processo
deste poderá ser considerado válido:

1

Uma notável exceção são as cadeias tradicionais de transmissão nas Comunidades-terreiro e Casas ligadas a
religiões de matriz africana. Mas, inclusive devido ao seu caráter iniciático, esta transmissão não é diretamente
acessível a maior parte da população.
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Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimo-nos à tradição
oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá
validade a menos que se apóie nessa herança de conhecimento de toda espécie,
pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos
séculos. (HAMPATÉ BÁ, 1982, p. 181).

Para nossa pesquisa, que busca visualizar as percepções acerca da identidade e da
territorialidade num ambiente com visível presença de ancestralidade africana, o valor dado a
Tradição Oral no contexto original africano é um motivador suficientemente forte a ser
considerado no uso da História Oral como metodologia. Além disto, entendemos que a
perpetuação da memória através da oralidade, ainda que fora de um contexto transmissão
tradicional, foi e é um elemento importante na construção identitária dos agrupamentos
subalternizados: diante da depredação colonial dos modos tradicionais de produção de saber e
enfrentando todo tipo de invisibilização e manipulação na pretensamente verdadeira “história
oficial”, a oralidade foi o recurso utilizado pelas populações de origem africana no Brasil – e
no mundo – para possibilitar alguma dimensão de continuidade e coesão grupal.
Neste sentido, a interdependência entre memória e identidade, mediadas – no que
tange a trajetória das populações negras – pela oralidade, é uma das bases a serem exploradas
e desenvolvidas em nossa pesquisa. Sobre a relação estreita entre memória e identidade e de
suas influências mútuas, LOWENTHAL (1998) afirma:

Relembrar o passado é crucial para nosso sentido de identidade: saber o que fomos
confirma o que somos. Nossa continuidade depende inteiramente da memória;
recordar experiências passadas nos liga a nossos selves anteriores, por mais diferente
que tenhamos nos tornado. (LOWENTHAL, 1998, p. 83)

Entendemos a identidade como um continuum permeado por trocas e flutuações,
porém estas trocas e flutuações não são do construto identitário como um todo, já que não
corroboramos com a idéia de que a identidade, em seu conjunto, seja objeto de cambio. Mais
do que um rótulo, ou agrupamento de rótulos, disposto de maneira que as pessoas possam
despir ou utilizar dentro de circunstancias específicas, entendemos a identidade como o
espaço permanente onde se operam as mudanças; isto é, ainda que negociada, não abordamos
a identidade como um item negociável.

Menezes (2000, p. 55), acerca desta questão,

apresenta as identidades como “abertas, circunstanciais e situacionais, fluidas, em
transformação, multifacetadas e negociadas”.
Já a memória, substrato onde se enraíza a identidade, é a forma de aporte do passado
da qual derivam todas as outras. Lowenthal (1998, p. 75) argumenta que “toda consciência do
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passado está fundada na memória. Através das lembranças recuperamos consciência de
acontecimentos anteriores, distinguimos ontem de hoje, e confirmamos que já vivemos um
passado”. É a memória o primeiro front na disputa pela construção da narrativa histórica, já
que a memória coletiva subsidia a identidade, elemento estruturante tanto do fazer quanto da
interpretação da história:

Neste sentido, a memória, ao constituir-se como fonte informativa para a
História, constitui-se também como base da identidade, por meio de um processo
dinâmico, dialético e potencialmente renovável, que contém as marcas do passado e
as indagações e necessidades do tempo presente.
O homem é um ser permanentemente em busca de si mesmo, de suas
referências, de seus laços identificadores. A identidade, além de seus aspectos
estritamente individuais, apresenta uma dimensão coletiva, que se refere à
integração do homem como sujeito do processo de construção da História. A
História, como processo, é compartilhamento de experiências, mesmo que inúmeras
vezes sob a forma de conflitos. A memória, por sua vez, como um dos fatores
presentes no regaste da história compartilhada, é esteio da identidade.
Mas a identidade é, também, um processo através do qual o reconhecimento
das similitudes e a afirmação das diferenças situam o sujeito histórico em relação
aos grupos sociais que o cercam. A metodologia da História Oral, por sua vez, é um
procedimento que em muito contribui para que tais similitudes e diferenças sejam
reveladas ou afirmadas, constituindo-se, portanto, num esteio seguro para a
afirmação da identidade sócio-histórica. (NEVES, 2000, p. 113)

Mais adiante aprofundaremos acerca do potencial da metodologia da História Oral no
desenvolvimento de novas e mais abrangentes narrativas históricas, que contemplem a
perspectiva dos povos e segmentos apartados do fazer histórico oficial; por hora, gostaríamos
de ressaltar o modo como a História Oral colaborou para uma reflexão sobre o próprio fazer
historiográfico e possibilitou uma releitura do lugar de fala das oprimidas e dos oprimidos.
Há, assim, uma reorientação da historiografia, onde esta passa a se voltar menos para o
registro dos “feitos de grandes homens” – negação patriarcal e machista do fazer histórico das
mulheres – e considerar as múltiplas vozes como elementos necessários para a composição de
uma narrativa histórica. A construção identitária, histórica e da memória são coletivas e, em
contrapartida, fundantes da coletividade:

Sintetizamos a identidade não apenas ao evocar uma seqüência de
reminiscências, mas sim ao sermos envolvidos, como o Orlando, de Virginia Woolf,
em uma teia de retrospecção unificadora. Os grupos também mobilizam lembranças
coletivas para sustentar identidades associativas duradouras, da mesma forma que os
instrumentos legais conferem às companhias e às propriedades privadas
imortalidade em potencial. (LOWENTHAL, 1998, pp. 83-84)
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Sendo interpolar à dimensão particular – da pessoa – e à dimensão coletiva – do grupo
– a identidade configura-se como elemento de mediação entre estas duas dimensões: sou
aquilo que identifico pessoalmente em íntima relação com a identificação que recebo do(s)
grupo(s) com que tenho contato. Atualmente, para D’ALÉSSIO (1998), tem se ampliado a
compreensão da identidade também como um espaço de proteção, o que potencializaria a
utilização, como fonte histórica, da memória:

Aceitando a conceituação de identidade como auto-re-conhecimento,
podemos enriquecê-la com a idéia de proteção. O sujeito que pode se auto-reconhecer em lugares familiares que o situam, preserva seu eu, vale dizer, protege-se
da sensação de isolamento, de anonimato, de abandono, construindo seu próprio
aconchego. Assim, identidade seria, também, abrigo, portanto, proteção.
Se essas reflexões nos oferecem indícios de uma busca generalizada de
referenciais identitários no passado, em função de vivermos um momento histórico
que, a todo custo, tenta fabricar um presente eterno, os questionamentos e impasses
que se produzem no interior da própria historiografia criam, igualmente, condições
para a solicitação da memória como fonte de história. (D’ALÉSSIO, 1998, p.

274)

Isto explicaria, ainda segundo a autora, porque a prática historiográfica tem voltado
suas atenções para a memória como uma forma de auscultar a história – o que traz
implicações metodológicas e metamorfoses ao conhecimento histórico e para seu discurso –,
afinal, para ele, “os estudos de memória respondem a uma necessidade de busca de
identidades ameaçadas” (D’ALÉSSIO, 1998, p. 270).
É visível, ao menos para nós, o tipo de ameaça que a identidade das populações de
origem africana vem enfrentando. Sendo este o perfil das colaboradoras e colaboradores da
pesquisa, põe-se como necessidade, para compreender suas percepções de seu conteúdo
identitário em relação com a base da territorialidade, fundamentos para a utilização do veículo
da oralidade com o subsídio do campo da memória. A nosso ver, a construção de uma
narrativa histórica da perspectiva de quem está sob a sombra de constante invizibilização e
negação, tanto na sociedade, quanto na história oficial, pode tomar base – numa composição
dialógica – a oralidade, a memória, a identidade e o território.
DE DECCA (1999) investigando a memória de anarquistas, argumenta que a
“História” é necessariamente excludente, não apenas por apresentar uma narrativa limitada –
que geralmente atende aos interesses dos grupos no poder – mas porque seqüestra dos eventos
passados o fazer histórico, reduzindo e esvaziando seu potencial de realização no tempo
presente:
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Durante nossa conversa, Diego quis saber de minhas intenções. Disse-lhe que
estava na exposição para conhecer melhor as memórias dos anarquistas. Interessavame saber a distância que separava os eventos, que eram primeiramente vividos e
que, posteriormente, acabavam por se transformar em eventos históricos. Dizia a ele
que a História, do meu ponto de vista, institucionaliza uma versão do vivido,
seqüestra da experiência do vivido os eventos, num trabalho completamente
arbitrário. No limite, seria quase como dizer que o evento subtraído do vivido pela
História estaria resguardado de qualquer renascimento ou acerto de contas.
Submetido a uma ordem do sentido, o evento se apaziguaria e não mais incomodaria
a nossa boa consciência. Estaria devidamente incorporado ao passado e à história.
Não caberia mais revivê-lo, uma vez que a História já teria realizado o seu trabalho
de controlar as suas possíveis insurgências inoportunas.
Apaziguar os eventos do passado, assim se constitui o trabalho da História,
muito diferente da memória, que os reatualiza, exigindo que eles entrem,
novamente, na experiência do vivido, se debatam e se confrontem com o nosso
presente. (DE DECCA, 1999, p. 115).

Ainda que não compartilhemos da perspectiva de que a história serve estritamente para
encerrar o passado fora do vivido, até porque não acreditamos em um único modo de
elaboração da narrativa histórica, as questões propostas por DE DECCA (1999, p. 112) são
um alerta pertinente dentro do nosso processo de pesquisa; tem sido uma pratica recorrente na
historiografia oficial brasileira o esvaziamento da presença atual dos quilombos, a negação de
seu legado e, principalmente, a defesa intransigente de que o princípio de aquilombamento
não tem mais validade na contemporaneidade: os são quilombos tratados enquanto
reminiscências históricas, sem possibilidade de novas constituições no presente e de mais
incursões no espaço do vivido. A “História”, tal como descrita por DE DECCA (1999, p.
115), é diferente da perspectiva africana de história apresentada por Hampaté Bá (1982), que
expõe a necessidade de reprodução, nas narrativas, das fórmulas e técnicas tradicionais em
sua totalidade como requisito para a historiografia nos moldes africanos:

Uma das peculiaridades da memória africana é reconstituir o acontecimento
ou a narrativa registrada em sua totalidade, tal como um filme que se desenrola do
princípio ao fim, e fazê-lo no presente. Não se trata de recordar, mas de trazer ao
presente um evento passado do qual todos participam, o narrador e a sua audiência.
Aí reside toda a arte do contador de histórias. Ninguém é contador de histórias a
menos que possa relatar um fato tal como aconteceu realmente, de modo que seus
ouvintes, assim como ele próprio, tornem-se testemunhas vivas e ativas desse fato.
Ora, todo africano é, até certo ponto, um contador de histórias. [...]
De maneira geral, a memória africana registra toda a cena: o cenário, os
personagens, suas palavras, até mesmo os mínimos detalhes das roupas. Nos relatos
de guerra do Tukulor, sabemos qual bubu bordado o grande herói Oumarel Samba
Dondo estava usando em determinada batalha, quem era seu palafreneiro e o que lhe
aconteceu, qual era o nome de seu cavalo e o que lhe sucedeu, etc. Todos esses
detalhes animam a narrativa, contribuindo para dar vida à cena.
Por essa razão o tradicionalista não consegue “resumir” senão dificilmente.
Resumir uma cena equivale, para ele, a escamoteá-la. Ora, por tradição ele não tem
o direito de fazer isso. Todo detalhe possui sua importância para a verdade do
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quadro. Ou narra o acontecimento em sua integridade ou não narra. Se lhe for
solicitado resumir uma passagem ele responderá: “Se não tens tempo para ouvir-me,
contarei um outro dia”.
Do mesmo modo, o tradicionalista não tem receio de se repetir. Ninguém se
cansa de ouvi-lo contar a mesma história, com as mesmas palavras, como talvez já
tenha contado inúmeras vezes. A cada vez, o filme inteiro se desenrola novamente.
E o evento está lá, restituído. O passado se torna presente. A vida não se resume
jamais[...].(HAMPATÉ BÁ, 1982, p.215).

A manifestação da memória dentro da tradição oral africana implica um tipo de
registro histórico específico, que não visa seqüestrar com a história os eventos passados do
vivido, mas restabelecê-los no presente, através da narrativa, de modo que se prestem como
referências à medida que a tradição se atualiza. Para nosso estudo, que aborda as percepções
acerca de identidade e territorialidade por parte das pessoas de origem africana, a
compreensão da disparidade entre a “História” em seus moldes eurocêntricos, propalada
enquanto oficial, e a perspectiva africana de história se faz necessária. Especialmente porque,
ainda que a relação entre memória e história possa ser conflituosa e a memória por vezes
precise confrontar a versão oficial da história para se perpetuar, a maneira africana de pensar e
fazer história reforça a relação de complementaridade entre esta e a memória. Uma memória
oficial, instituída como suporte para a história dominante, é outro obstáculo para a
constituição de identidade entre grupos subalternizados:

A entrada em cena das “memórias subterrâneas” faz aflorar conflitos entre
memórias emergentes e memórias estabelecidas, estas organizadoras da ordem
social. A memória nacional foi construída com a finalidade de ser dita, explicitada,
propagandeada e imposta à população e elaborada a partir do estabelecimento de um
tempo progressivo, linear, finalista, tempo esse desconstruído por lembranças
descontínuas de indivíduos e grupos cujos interesses não coincidem necessariamente
com os interesses do poder. Pode surgir, assim, uma conjuntura política de
reivindicações grupais ancoradas em um passado real ou inventado, mas sempre
legitimador dessas novas demandas.
A uniformização da memória feita pelo poder tem a função, dentre outras, de
construir e manter a identidade nacional. O significado da criação desse tipo de
“comunidade de destino” revela-se à medida que a nação torna-se a referência
grupal fundamental de pessoas que vivem num mesmo território, sob a mesma
organização social. No entanto, a fragmentação provocada pela emergência de
memórias paralelas, desorganiza esse referencial maior, criando novas identidades e
questionando a estabilidade do poder estabelecido. (D’ALÉSSIO, 1998, p. 277)

O confronto pelo controle do conteúdo e da transmissão da memória, que é parte
indissociável da busca pelo reconhecimento de identidade, está também profundamente
relacionado à luta por território, já que a padronização das memórias para a construção de
uma história oficial e de uma memória de acordo com a narrativa dominante, como mostra
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D’ALÉSSIO (1998, p. 277), é componente indispensável da dominação territorial na
construção de uma “comunidade de destino” de caráter nacional.
A correlação de força entre memória e história é repleta de ambigüidades. Se por
vezes as memórias estabelecidas estão a serviço da história oficial, em outras circunstâncias
as “memórias subterrâneas” atuam de modo a erodir tais narrativas dominantes. Retomamos
DE DECCA (1998, p. 126) em sua apreciação de como os vencedores elaboram uma história
que ritualiza e atualiza sua vitória, estabelecendo o domínio sobre o vivido através do controle
da memória – numa espécie de mumificação às avessas – já que visa antes aprisionar o/no
passado e não garantir sua existência enquanto referência presente do/no vivido –, a História
oficial é construída de modo a tornar-se meta-narrativa, situada fora do desenrolar histórico,
enquanto busca cristalizar o processo histórico, compartimentalizando-o e impedindo
qualquer chance de “retorno” dos projetos e fazeres históricos que contrariem sua perspectiva
linear e uniformizante:

Vou me dando conta, aos poucos, de que os vencedores agem com uma tática
muito inteligente. Fazem com que a memória dos vencidos fique aprisionada ao
tempo histórico, como querendo dizer, por exemplo: o anarquismo teve o seu
momento, mobilizou consciências, mas já passou a sua oportunidade histórica. Mas
que belo ardil. Pois não é que, ao mesmo tempo, os eventos do vencedor, como num
passe de mágica, devem estar sempre superando o tempo histórico. Aconteceram,
mas continuam a reverberar na invenção das tradições, nas comemorações oficiais e
em seus rituais periódicos. Há sempre a reatualização de sua memória e a
expropriação de outras que não se deixam aprisionar pelas armadilhas do tempo não
histórico dos vencedores. Assim como os vencedores podem se dar ao luxo de
escapar do tempo histórico, para melhor exercerem o controle do imaginário de seus
opositores, eles acabam definindo, à sua própria revelia, o campo de luta por fora
deste tempo histórico. Esta me parece ser a abertura mais instigante dos estudos
atuais sobre as relações entre a memória e a história.
As lutas pelo direito à memória devem-se mover num terreno muito pouco
histórico, ela devem admitir o caráter ahistórico da memória dos vencedores. Por
que somente os eventos dos vencidos devem ser submetidos à dura lei do tempo
histórico, por que somente eles devem se aprisionados e legados ao julgamento de
uma época, período, etc., todas estas artimanhas usadas pelo discurso
historiográfico? Os vencedores sempre determinam o sentido histórico dos eventos
do outro e também, em nome de uma história que é tão somente a sua própria
memória, legitimam as suas vitórias para melhor escaparem das armadilhas deste
tempo cronológico aprisionante, que também os deixaria na incômoda posição de
desidentificação com o passado. Esta operação ardilosa de identidade com o passado
só é autorizada aos vencedores. Na perspectiva dos vencidos ela aparece sempre
como um anacronismo. Já não somos mais tão ingênuos para cair nesta armadilha.
Qual é? Nós já matamos esta charada! As próximas lutas serão travadas por fora do
tempo histórico, podes crer! (DE DECCA, 1999, pp. 126-127).

Diante desta “charada” desvendada por DE DECCA (1999), reposicionamos a questão
acerca da validade histórica e atualidade não apenas dos quilombos como, igualmente, do
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princípio de aquilombamento: é no rastro da presença deste princípio – ainda que em disputa
– evocada pela “memória subterrânea” e pautada diante das narrativas dominantes
pretensamente ahistóricas que vislumbramos a necessidade de meios para o desmonte e
reconstrução de narrativas históricas.
Entre a memória como mera colaboradora da História oficial e a memória como
alternativa à história, põe-se uma outra possibilidade: a confluência entre memória e história
para constituir narrativas mais ricas, onde a perspectiva das “memórias subterrâneas” seja
capaz de engendrar uma outra forma de fazer historiográfico. Neste sentido, concordamos
com Neves (2000) em sua compreensão em torno das possibilidades de complementação entre
a História e memória:

Na verdade, a oposição entre memória e História não chega a ser real. O que
existe são atribuições diferentes, mas complementares entre cada uma delas, sendo
que a necessidade de construção da identidade as aproxima, tornando fértil sua
relação.
É a busca de construção e reconhecimento da identidade que motiva os
homens [e as mulheres] a debruçarem-se sobre o passado em busca dos marcos
temporais ou espaciais que se constituem nas referências reais das lembranças. Na
verdade, para recordar e para se analisarem os processos históricos, é necessário
ativar-se a construção de signos que se constituem como elementos peculiares do
reavivamento mental do passado. Os lugares da memória, então, podem ser
considerados esteios da identidade social, monumentos que têm, por assim dizer, a
função de evitar que o presente se transforme em um processo contínuo,
desprendido do passado e descomprometido com o futuro. O mesmo se pode dizer
da metodologia da História Oral, que sendo uma produção intelectual orientada para
a produção de testemunhos históricos, contribui para evitar o esquecimento e para
registrar múltiplas visões sobre o que passou. Além de contribuir para a
construção/reconstrução da identidade histórica, a história oral empreende um
esforço voltado para possibilitar o afloramento da pluralidade de visões inerentes à
vida coletiva. (NEVES, 2000, p. 112)

Para a autora, na medida em que consideramos a evocação do passado como substrato
da memória, esta passa, em sua relação com a História, a constituir-se como forma de
retenção e preservação do tempo, protegendo-o do esquecimento e da perda. Por isto, a
“história e memória, por meio de uma inter-relação dinâmica, são suportes das identidades
individuais e coletivas” (NEVES, 2000, p. 109). É esta possibilidade de articulação entre
memória e História que nosso trabalho busca alcançar, na medida em que se volta para a
expressão da identidade e sua relação com o território, através da memória, num grupo
racialmente hostilizado e em situação de vulnerabilidade social já que é na memória que os
grupos se refugiam quando intentam se agregar como comunidade. Como afirma
THOMPSON (1992, p.191) “para uma comunidade ameaçada, a memória deve, antes de mais
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nada, servir para acentuar um sentimento de identidade comum, de modo que episódios de
divisão e de conflito caem no esquecimento.” Buscamos no refúgio da memória porque o
quadro geral de nosso trabalho dialoga diretamente com suas potencialidades:

[...]que podem, em muito, enriquecer o processo de reconstrução e análise
das inúmeras variáveis constitutivas da dinâmica da História. Entre elas, destacamse: reacender utopias de um tempo anterior; reconstruir ou reconstituir a atmosfera
de um outro tempo; representar diferentes correntes de pensamento; reativar
emoções políticas, individuais, coletivas; rememorar convivências e conflitos
ocorridos na dinâmica da história. (NEVES, 2000, p. 112)

Ao encontro desta perspectiva sobre o papel da memória no processo de luta
identitária, D’ALÉSSIO (1998) esboça como diversos grupos de interesse têm tomado
consciência do papel da memória como elemento fundante no enfrentamento aos poderes
estabelecidos e suas narrativas dominantes:

A história de nossos dias tem mostrado a multiplicação de grupos de interesse
e sua incessante luta por espaços de atuação, o que nos autoriza a dizer que a palavra
identidade ganha, hoje, um conteúdo político. Ao contrário de uniformizar, o
conceito diferencia e, na imposição de seus valores e modos de ser, os grupos
conquistam poder e redistribuem a democracia. Então, podemos retomar Michael
Pollak em sua reflexão politizada da memória para ajudar-nos a concluir esta
reflexão: reivindicações identitárias hoje se fazem, em grande parte, em cima de
memórias subterrâneas e questionam as tentativas de construção de uma memória
única. A presença do múltiplo obriga poderes a negociarem sua legitimidade
(D’ALÉSSIO, 1998, p. 280).

Este sentido político da elaboração de narrativas históricas a partir de “memórias
subterrâneas” não foi desconsiderado para a escolha de nossa metodologia. No contexto de
nosso trabalho a discussão acerca da territorialidade nos remete a um aprofundamento nas
questões de identidade, já que o território é o espaço constituído de identidade. A identidade
está calcada na memória e - considerando a já citada preponderância no nosso universo de
estudo dos modos da ancestralidade africana e do processo de enfrentamento histórico aos
poderes coloniais e suas narrativas dominantes – a memória se assenta na oralidade, um outro
aspecto de grande relevância para nossa abordagem.
Diante destes diversos elementos, buscamos responder através da escolha de uma
metodologia que possa desenvolver sua complexa interface. Assim, visualizamos a História
Oral como um dos procedimentos metodológicos de construção do conhecimento histórico
que mais possibilita que a realidade seja representada “não tanto como um tabuleiro em que
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todos os quadrados são iguais, mas como um mosaico ou colcha de retalhos, em que os
pedaços são diferentes, porém formam um todo depois de reunidos” (PORTELLI, 1991, p. 16
apud NEVES, 2000, p. 114).
A nosso ver, as variadas possibilidades da metodologia da História Oral são
compatíveis com as diversas questões a que nos propomos tratar neste trabalho, sendo seus
potenciais e limites passíveis de serem relacionados com os potenciais e limites do conjunto
desta obra. NEVES (2000, p. 114) alerta que com a História Oral, “através deste
procedimento rigoroso de diálogo entre o historiador e o depoente, é possível produzir-se
documentos que registram o que foi, como foi, o que deixou de ser e o que potencialmente
pode vir a ser, tanto do ponto de vista individual como na perspectiva social e política”.
Assim, a atenção para o procedimento rigoroso, como destacado pela autora, faz-se
necessária como uma maneira de dialogar positivamente tanto com os potenciais quanto com
os limites da metodologia adotada. Sendo a História Oral um espaço da intersubjetividade,
permeada por interlocuções diversas – tanto entre pessoas, quanto entre o passado e o presente
–, buscamos enfocar esta multiplicidade de vozes como uma referência na preparação dos
roteiros das entrevistas, na realização das mesmas e no processo de textualização e
transcrição. Portanto, buscamos agora refletir acerca do uso da própria metodologia,
especificamente suas possibilidades em tratar das questões aqui apontadas e seus
procedimentos nas etapas citadas.
1.2 – História Oral: Um aporte metodológico ante a multiplicidade de caminhos.

Como dissemos, debruçar-se sobre a territorialidade é dialogar com a identidade deste
– e construída neste – território; refletir acerca da identidade é, necessariamente, negociar com
as memórias que servem de esteio para sua construção e, no contexto em que desenvolvemos
nosso trabalho, a via privilegiada para a expressão da memória é a oralidade. Por combinar
uma relação conseqüente com a oralidade no processo de confecção de fontes históricas a
partir da memória, respeitando e valorizando a dimensão identitária da colaboradora e do
colaborador enquanto um elemento determinante na produção do relato, a História Oral nos
contempla enquanto metodologia. Mas o que é a História Oral? Numa definição sucinta,
THOMPSON (1992) nos apresenta algumas de suas feições:

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis
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vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo.
Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. Traz a
história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade.
Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e
autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e
entre gerações. E para cada um dos historiadores e outros que partilhem das mesmas
intenções, ela pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e a
determinada época. Em suma, contribui para formar seres humanos mais completos.
Paralelamente, a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história,
ao juízo autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma
transformação radical do sentido social da história. (THOMPSON,1992, p. 44)

Se a história não pode ser a narrativa isolada de uma única pessoa, a História Oral
ainda menos, já que potencializa a dimensão dialógica da construção do conhecimento
histórico. NEVES (2000) argumenta que reconhecer a importância de cada pessoa/depoente
em sim mesma e em sua relação com a sociedade na qual está ou esteve integrada é um dos
procedimentos metodológicos que são próprios à História Oral. Assim, à medida que cada
depoente fornece informações e versões sobre si e sobre o mundo no qual vive ou viveu,
ressalta sua posição enquanto “componente específico de uma amálgama maior que é a
coletividade” (NEVES, 2000, p. 114).
Esta capacidade da História Oral de potencializar a História como uma construção
coletiva tanto no seu desenvolvimento – a própria historicidade – quanto nas suas narrativas –
isto é, a historiografia – se dá não apenas devido a uma perspectiva teórica em torno do
conhecimento histórico, mas está entranhada na sua própria práxis:

Quando se emprega a metodologia da História Oral, um projeto previamente
elaborado por historiadores orienta o processo de rememorar e relembrar sujeitos
históricos, ou mesmo de testemunhas da história vivida por uma coletividade. Desta
forma, os depoimentos coletados tendem a demonstrar que a memória pode ser
identificada como processo de construção e reconstrução de lembranças nas
condições do tempo presente. Em decorrência, o ato de relembrar insere-se nas
possibilidades múltiplas de elaboração das representações e de reafirmação das
identidades construídas na dinâmica da história. Portanto, a memória passa a se
constituir como fundamento da identidade, referindo-se aos comportamentos e
mentalidades coletivas, uma vez que o relembrar individual – especialmente aquele
orientado por uma perspectiva histórica – relaciona-se à inserção social e histórica
de cada depoente. (NEVES, 2000, p. 109).

Assim, em uma análise sobre as potencialidades da metodologia da História Oral
frente ao conteúdo disperso da memória, à flexibilidade da oralidade e à dinâmica da
construção/reconstrução de identidades, pode-se afirmar que algumas características
peculiares à própria História Oral definem por si mesmas sua abrangência e seus limites.
NEVES (2000), destaca as seguintes:
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- a História Oral refere-se especificamente ao tempo presente, portanto à
história contemporânea. Pode, no máximo, recolher registros, informações e versões
sobre o acontecido em um espaço limitado de tempo, não comportando referências a
um passado mais longínquo, a não ser como notícias ou registros de tradições
transmitidas de geração a geração;
- o testemunho oral, como afirma Amado e Ferreira, conforma o núcleo da
investigação (Ferreira, 1996, p. XIV). E, como representa o diálogo entre
entrevistado e entrevistador, acaba inevitavelmente, registrando informações
pertinentes às preocupações de, no mínimo, dois sujeitos diferentes. O espaço da
história oral é, então, por sua natureza, o espaço da intersubjetividade e, portanto, do
diálogo de diferentes identidades;
- a História Oral possibilita o afloramento de múltiplas versões da história e,
portanto, potencializa o registro de diferentes testemunhos sobre o passado,
contribuindo para a construção da consciência histórica individual e coletiva.
(NEVES, 2000, p.114)

Através das entrevistas de História Oral é possível desenvolver uma narrativa de
primeira mão centrada na perspectiva das pessoas que são colaboradoras. Estas narrativas não
têm seu valor ligado necessariamente à veracidade com que os fatos e eventos históricos
podem ser relatados, mas, antes, à possibilidade de fornecer uma interpretação destes fatos e
eventos a partir da perspectiva de quem depõe, retomaremos este ponto adiante. Ressaltamos
neste momento a possibilidade fornecida pela História Oral de, num processo dialógico entre
quem entrevista e quem informa, de estabelecer uma nova dinâmica de relação não só em com
a narrativa, mas também com a própria condição pessoal de agentes históricos de cada pessoa
envolvida:

A produção de documentos orais tem um duplo embasamento: o ofício do
historiador e a memória individual dos depoentes. Como metodologia que busca
captar o passado, a História Oral constitui-se como espaço vivificador da relação
entre a História, a memória e a identidade, pois, como afirma Saul Sosnowski (1994,
p. 15) “o ato de recordar incita à reflexão permanente do ser na História”. Desta
forma, História e memória, enredadas na trama da reconstituição temporal,
contribuem para aguçar a consciência dos sujeitos históricos de pertencimento ou de
não-pertencimento a organizações, grupos, instituições, países...
Na dinâmica da produção de documentos orais, a questão da identidade
adquire, portanto, uma dimensão especial, traduzida pelo reconhecimento das
similitudes e das diferenças, por meio do afloramento de lembranças e da construção
das representações sobre o passado. Portanto, memória e História, presentes na
produção de fontes orais, são também processos cognitivos, através dos quais a
identidade de sujeitos históricos pode ser mais bem reconhecida e analisada como
integrante da trama constitutiva da História. (NEVES, 2000, p. 110)

Como ressalta THOMPSON (1992), a natureza da entrevista na metodologia da
História Oral potencializa uma ruptura da fronteira que as instituições educacionais
estabelecem na sua relação com o mundo, separando de um lado – hierarquicamente superior
– o aspecto profissional e, do outro, o chamado público comum. Este processo de ruptura,
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para o autor, se dá porque quem investiga “vem para a entrevista para aprender: sentar-se ao
pé de outros que, por provirem de uma classe social diferente, ou por serem menos instruídos,
ou mais velhos, sabem mais a respeito de alguma coisa”, assim, complementa ele, “a
reconstrução da história torna-se ela mesma um processo de colaboração muito mais amplo,
em que não-profissionais devem desempenhar papel crucial.[...]”. (THOMPSON, 1992, p. 3233)
O uso da História Oral não como uma ferramenta, mas como uma postura
metodológica reverte o papel de quem investiga de autoridade responsável por validar
determinado relato em aprendente. Isto se reforça à medida que a História Oral reconhece o
valor do relato como um todo em si mesmo, em relação ao qual se desenvolverá um diálogo
em detrimento a posição de tratá-lo como apenas um dado sobre o qual se trabalharia. Esta
postura diferenciada, que busca reorganizar o status e a hierarquia dos lugares de fala, se torna
ainda mais necessária pelo papel social que a História Oral tem desenvolvido enquanto
metodologia de construção do conhecimento histórico a partir do olhar dos grupos
despossuídos. THOMPSON (1992, p. 44) argumenta que é da natureza da maior parte dos
registros históricos existentes refletir o ponto de vista das autoridades e, por conseqüência,
tenha defendido a versão dos poderes existentes; já a História Oral possibilita que as
testemunhas sejam convocadas das classes subalternizadas, desprivilegiadas e derrotadas, o
que propicia uma reconstrução mais realista e imparcial do passado.
A abrangência de possibilidades na construção de narrativas históricas, característica
da História Oral, é facilitada pela metodologia prescindir da escrita como ferramenta para
compor um relato ou narrativa. Como defende THOMPSON (1992, p. 134), as barreiras da
documentação escrita se aplicam aos grupos sociais apartados do poder tanto por estes grupos
estarem sendo documentados de maneira enganosa, quanto pelas dificuldades e impedimentos
para que tais grupos dominem as técnicas do mundo letrado. Assim, a História Oral cria uma
possibilidade de acesso à produção de conhecimento histórico menos restritiva que outras
metodologias diretamente dependentes da escrita:

A possibilidade de utilizar a história para finalidades sociais e pessoais
construtivas desse tipo vem da natureza intrínseca da abordagem oral. Ela trata de
vidas individuais – e todas as vidas são interessantes. E baseia-se na fala, e não na
habilidade da escrita, muito mais exigente e restritiva. Além disso, o gravador não só
permite que a história seja registrada em palavras faladas, mas também que seja
apresentada por meio delas. [...] As palavras podem ser emitidas de maneira
idiossincrática, mas, por isso mesmo, são mais expressivas. Elas insuflam vida na
história (THOMPSON, 1992, p. 41).
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Por se tratar de uma valorização da dimensão do vivido, da vida enquanto foco de
interesse e que não pode ser resumida – como afirmam os tradicionalistas nos quais
HAMPATÉ BÁ (1982, p. 215) se referenda –, a História Oral reelabora a postura de quem
pesquisa, não apenas – como dissemos anteriormente – no sentido de abalar as hierarquias
acadêmicas, comumente estabelecidas em termos de pessoas detentoras de saber argüindo
meras “fontes”, mas também aproximando a dimensão humana de quem entrevista e quem
informa, gerando uma dinâmica dialógica que descentra a relação na pesquisa da lógica
“sujeito-objeto”, reorientado-a para uma perspectiva de apoio mútuo entre colaboradoras(es):

A evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental
para a história. Enquanto os historiadores estudam os atores da história a distância, a
caracterização que fazem de suas vidas, opiniões e ações sempre estará sujeita a ser
descrições defeituosas, projeções da experiência da imaginação do próprio
historiador: uma forma erudita de ficção. A evidencias oral, transformando os
“objetos” de estudo em “sujeitos”, contribui para uma história que não só é mais
rica, mais viva e mais comovente, mas também mais verdadeira[...].(THOMPSON,
1992, p. 137).

A abordagem da História Oral, centrada na experiência vivida e no ser humano, é de
natureza necessariamente cooperativa, o que nos leva, como posiciona THOMPSON (1992), a
um questionamento radical da relação básica entre história e comunidade. Desta maneira, nos
novos marcos nos quais é possível que a relação entre história e comunidade seja estabelecida,
“a informação histórica não precisa ser levada para fora da comunidade para ser
interpretada e apresentada pelo historiador profissional. Por meio da história oral, a
comunidade pode, e deve, merecer confiança para escrever a própria história.”
(THOMPSON, 1992, p. 38).
Ainda que um historiador profissional possa utilizar-se isoladamente de fontes
elaboradas a partir do relato oral como base para pesquisas, isto não esvazia a dimensão
cooperativa da metodologia da História Oral. Existe uma delineada diferenciação, para a
metodologia da História Oral, entre o status de colaborador(a) e o status de “fonte”, na medida
em que uma fonte pode ser meramente manuseada ou explorada e uma pessoa que se dispõe a
informar transforma o trabalho de construção do conhecimento histórico num processo de
construção bi-direcional. Esta é uma alteração de perspectiva que não deve passar
despercebida para quem se utiliza da abordagem da História Oral. Assim, “a história oral
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ajusta-se particularmente bem ao trabalho por projeto. Isso porque a natureza essencial do
método é, ela mesma, criativa e cooperativa” (THOMPSON, 1992, p. 217).
A base igualitária para a cooperação, dentro da História Oral, não é possibilitada
apenas pelo fato desta metodologia diminuir a influência de perícias especializadas como
elemento restritivo na produção do conhecimento histórico e reorientar a visão da relação
entre quem pesquisa e quem informa. A História Oral vem obrigando, à medida que estreita a
relação entre quem investiga e quem informa, que o conhecimento histórico dialogue com as
necessidades da comunidade que o produz, assim, quem utiliza a História Oral como
metodologia não está mais livre da contestação e implicações que uma produção dialógica do
saber trás. Antes, a perspectiva cooperativa de produção de uma evidência na metodologia de
História Oral exige que o fluxo de informações no sentido de quem informa para quem
pesquisa esteja associado a um refluxo da produção final, tornando-a acessível à comunidade
de onde tal produção se originou. Para THOMPSON (1992, p. 195-196), este é um cuidado
necessário, a menos que se queira excluir as pessoas que viveram através da história de toda e
qualquer participação na avaliação da mesma. O cuidado com a socialização de um trabalho
realizado através da metodologia de Historia Oral tem relação direta com isto que
THOMPSON (1992) chamou de “impacto” sobre as pessoas que integraram o processo de
produção do conhecimento histórico. Já que estas, através de suas narrativas e memórias,
colaboraram para o processo de confecção, é lícito que estas também participem da avaliação
do produto final de modo a exercerem algum tipo de controle social sobre o mesmo.
Outro aspecto acerca da metodologia da História Oral que gostaríamos de aprofundar
está relacionado aos diversos preconceitos impingidos a evidencia oral e sua suposta
fragilidade em termos de fidedignidade. Para THOMPSON (1992, p. 146), por apresentar-se
de forma oral, mesmo em sua forma imediata de registro, a evidência oral apresenta algumas
características peculiares, dentre as quais as mais evidentes são:
a) que se leva mais tempo – assim como se requer mais equipamento, no caso de uma
gravação – para se escutar do que para ler, e,
b), para citar de maneira escrita o que foi gravado faz-se necessário uma transcrição.
Estas duas limitações, no entanto, não eliminam as potencialidades inerentes à
evidência oral, que a distingue positivamente:

[...]a gravação é um registro muito mais fidedigno e preciso de um encontro
do que um registro simplesmente escrito. Todas as palavras empregadas estão ali
exatamente como foram faladas; e a elas se somam pistas sociais, as nuances da
incerteza, do humor ou do fingimento, bem como a textura do dialeto. Ela transmite
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todas as qualidades distintivas da comunicação oral, em vez da escrita – sua empatia
ou combatividade humana, sua natureza essencialmente tentativa, inacabada. Por
continuar sendo sempre exatamente o mesmo, um texto não pode ser
definitivamentente refutado; essa a razão por que se queimam livros. Um falante,
porém, pode sempre ser imediatamente contestado; e, à diferença do texto escrito, o
testemunho falado jamais se repetirá exatamente do mesmo modo. Essa autêntica
ambivalência o aproxima muito mais da condição humana. Paradoxalmente, em
certo sentido, algo dessa qualidade se perde, pela cristalização da fala numa fita
gravada. Não obstante, a fita é um registro muito melhor e mais completo do que
jamais se encontrará nas anotações rascunhadas ou no formulário preenchido pelo
mais honesto entrevistador, e menos ainda nas atas oficiais de uma reunião.
(THOMPSON, 1992, p. 146-147).

Assim, quanto à sua fidedignidade, a evidência oral deve estar sujeita ao mesmo tipo
de acareação científica que qualquer outro tipo de testemunho. Ainda segundo THOMPSON
(1992, p. 146), muitas das perguntas que devem ser feitas sobre os documentos – se estes
podem ser falsificações, qual a origem de quem o escreveu e com que finalidade social estes
foram compostos – podem ser respondidas de maneira muito mais confiável em relação à
evidência oral do que em relação a documentos, especialmente se aquela provier de um
trabalho de campo da própria pessoa que está desenvolvendo a pesquisa. HAMPATÉ BÁ
(1982), a partir de uma base africana, argumenta acerca da validade do testemunho e narrativa
- isto é, da fidedignidade da evidência oral – nos seguintes termos:

Para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber se é possível
conceder à oralidade a mesma confiança que se concede à escrita quando se trata do
testemunho de fatos passados. No meu entender, não é esta a maneira correta de se
colocar o problema. O testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais que o
testemunho humano, e vale o que vale o homem.
Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer dos séculos como no
próprio indivíduo? Os primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo foram o cérebro
dos homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel, o escritor ou estudioso
mantém um diálogo secreto consigo mesmo. Antes de escrever um relato, o homem
recorda os fatos tal como lhe foram narrados ou, no caso de experiência própria, tal
como ele mesmo os narra. (HAMPATÉ BÁ, 1982, pp. 181-182)

A ascendência da oralidade sobre a escrita no processo de formação cognitiva nos
seres humanos aponta para a realidade incontestável de que, dentro da experiência humana
coletiva, não há escrita independente de oralidade. Acreditamos que esta íntima relação
implica numa característica permanente em todo o tipo de comunicação: a subjetividade. É o
questionamento ao valor da subjetividade que está no centro da discussão acerca da
fidedignidade da evidência oral, é este questionamento que também permeia a discussão sobre
a validade da Tradição Oral. A partir da chamada historiografia tradicional – fundada em
pressupostos epistemológicos de cunho cartesiano, positivista e eurocêntrico – engendrou-se
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uma pressão no sentido de eliminar a subjetividade do processo de construção de
conhecimento histórico. Na contramão desta perspectiva, a metodologia da História Oral
configurou-se como um espaço e ferramenta de valorização da subjetividade enquanto
elemento constituinte da confecção e compreensão da história: a luta pelo reconhecimento da
fidedignidade da evidência oral e, mais, pelo prestígio da oralidade enquanto lócus legítimo
para transmissão e elaboração de saberes contribuiu para a reavaliação dos modos da
historiografia. Esta relação com a subjetividade é, assim, um elemento de força que
reconhecemos na História Oral no sentido de corresponder às demandas impostas por nosso
problema de pesquisa:

Os boatos não sobrevivem, a menos que façam sentido para as pessoas.
Olhando deste ângulo, como diz Portelli, “não há fontes orais ‘falsa’. Uma vez que
se haja conferido sua credibilidade factual com todos os critérios tradicionais da
crítica filológica histórica que se aplica a todo documento, a diversidade da história
oral encontra-se no fato de que constatações ‘não-verdadeiras’ continuam a ser
psicologicamente ‘verdadeiras’ e que esses ‘erros’ anteriores são mais reveladores,
por vezes, do que relatos factualmente precisos (...) A credibilidade das fontes orais
é uma credibilidade diferente (...) A importância do testemunho oral pode estar,
muitas vezes, não em seu apego aos fatos, mas antes em sua divergência com eles,
ali onde a imaginação e o simbolismo desejam penetrar”.Em suma, a história não é
apenas sobre eventos, ou estruturas, ou padrões de comportamento, mas também
sobre como são eles vivenciados e lembrados na imaginação. E parte da história,
aquilo que as pessoas imaginam que aconteceu, e também o que acreditam que
poderia ter acontecido – sua imaginação de um passado alternativo e, pois, de um
presente alternativo -, pode ser tão fundamental quanto aquilo que aconteceu. A
construção de uma memória coletiva pode resultar numa força histórica por si só de
imenso poder (...)(THOMPSON, 1992, p. 184-185).

Assim, como afirma THOMPSON (1992), se toda fonte histórica derivada da
percepção humana é subjetiva, é apenas a abordagem dialógica frente uma colaboradora ou
colaborador capaz de replicar – e isto é potencializado na dimensão oral - que nos permite
desafiar essa subjetividade, descolando as camadas de memória e cavando fundo em suas
sombras, na expectativa de atingir alguma verdade oculta. Dentro da metodologia da História
Oral, a narrativa ou entrevista - por ser parte de um processo subjetivo e construída num
diálogo entre duas ou mais pessoas – permite que uma informação histórica possa ser
confrontada de maneira imediata. Esta face da metodologia nos é cara para o processo de
pesquisa, porque reforça a perspectiva anteriormente referida de produção coletiva do
conhecimento.
Ênfase na produção de conhecimento histórico de forma coletiva e dialógica; atenção
ao aspecto subjetivo e em constante reelaboração da narrativa e da memória, bem como
atenção frente à importância destas para a construção identitária; valorização da dimensão do
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vivido e da perspectiva dos grupos despossuídos... Todas estas são características propiciadas
pela abordagem da História Oral e nos influenciaram positivamente no sentido de optar por
esta metodologia. Porém, em certa medida, não foi apenas a capacidade da História Oral –
enquanto metodologia – de possibilitar a apropriação dos modos e meios das comunidades
onde nossa pesquisa se desenvolve que nos motivou, até porque esta não é nossa intenção.
Antes, nosso principal motivador é a capacidade da História Oral em gerar meios adequados
para o diálogo entre os modos e meios das comunidades – e suas trajetórias – e os aportes
metodológicos que intensifiquem a produção de conhecimento histórico pelas próprias
comunidades. Menos que seu potencial para “extrair” as narrativas históricas destas
comunidades, nossa decisão pela História Oral deriva da capacidade desta de tornar-se uma
ferramenta a ser absorvida pelas comunidades para a confecção permanente de suas próprias
narrativas.
1.3 – Desenrolar da pesquisa: passos e descompassos no percurso.
Após um apanhado dos caminhos dispostos a nossa frente e da escolha de um veículo
adequado – isto é, um aporte metodológico que nos possibilite percorrê-los -, cabe agora uma
exposição acerca dos passos – e descompassos! – no desenrolar deste estudo. Por seu vínculo
dinâmico ao processo do próprio desenvolvimento do Quilombo Cabula, a pesquisa que
realizamos está fortemente marcada pelo ritmo – assim como necessidades – que este
desenvolvimento pautou. Isto que dizer que, diferente da maioria dos trabalhos de pesquisa
voltados para a academia, este trabalho está centrado primeiramente no próprio Quilombo
Cabula, só podendo ser plenamente entendido à luz deste.
Este tem sido, assim, seu limite e potencial mais marcante. À medida que optamos –
ou, diríamos com mais propriedade, vimos-nos sem outra escolha – por referenciar-nos no
Quilombo Cabula incorremos no risco de nos desviar completamente das balizas comumente
adotadas pela academia; estes riscos são potencializados ainda mais pelo processo do
Quilombo Cabula ter como característica uma abordagem não convencional para os termos
acadêmicos e encontrar-se, no que toca seu desenvolvimento, ainda em estágio embrionário.
No decorrer do trabalho pudemos perceber que uma vinculação tão enfática da
pesquisa à própria trajetória do Quilombo Cabula implicava na possibilidade de, ao fim do
processo, termos para apresentar um “produto” com pouca ou nenhuma validade acadêmica;
calculamos e optamos por aceitar este risco. A referência na trajetória do Quilombo Cabula
nos mobilizou de modo que a demanda a ser respondida prioritariamente era a do próprio
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Quilombo, sendo que o valor a ser dado a esta produção só ganha sentido à luz da validade
que lhe imputa o Quilombo Cabula. Assim, compreender esta aparente “digressão” é
fundamental para uma noção mais ampla da práxis metodológica adotada: é do diálogo entre,
em primeiro plano, a dinâmica do Quilombo Cabula – com sua diversa gama de integrantes,
entre os quais também me incluo – e, secundariamente, a dinâmica proposta pela academia,
que nascem os passos que foram dados para a construção desta pesquisa em sua totalidade.
Sendo desenvolvido nos bairros de Engomadeira e Mata Escura, onde o Quilombo
Cabula está presente, o projeto sobre o qual esta pesquisa se baseia busca abranger o
segmento populacional destas comunidades que está envolvido na busca por acesso e
retomada dos estudos escolares. Esta “colônia” congrega desde jovens ainda cursando a
escola regular, até pessoas que concluíram seus cursos escolares há mais de duas décadas e
hoje intentam retomar os estudos formais e/ou ingressar na universidade. Interessa-nos captar
uma noção de quais as expectativas, sentimentos envolvidos na sua busca por educação
formal, bem como quais estratégias são utilizadas por estas pessoas neste processo, sem
desconsiderar que elas estão vinculadas a comunidades de maioria negra, empobrecidas e
apartadas de um sistema educacional público de qualidade.
Quais os parâmetros a serem utilizados na escolha de colaboradoras e colaboradores
para o trabalho que nos propomos a desenvolver? Buscamos linhas gerais que pudessem
orientar nossas escolhas, THOMPSON (1992) nos apresenta três importantes critérios –
gravar pessoas cujas lembranças não estejam deterioradas; pessoas dispostas a falar de sua
experiência direta e não a posição formal; e, manter o equilíbrio social dos relatos coletados,
especialmente no que tange a representação dos gêneros feminino e masculino:

(...) É preciso escolher as pessoas cujas lembranças vão ser gravadas. Claro
que isso é crucial para qualquer projeto de história oral: e os princípios básicos
continuam os mesmos. Em primeiro lugar, é de pouca valia gravar pessoas cujas
lembranças sejam confusas ou deterioradas, ou que sejam retraídas demais para falar
sobre si mesmas. Em segundo lugar, o que interessa é a experiência pessoal direta
que alguém possua, e não sua posição formal. Isso é uma dificuldade especialmente
para as sociedades históricas ou bibliotecas públicas locais. Pode significar que as
pessoas escolhidas para serem gravadas sejam exatamente os dignitários locais, tais
como prefeitos e vereadores, que são os que precisam ser mais cautelosos e,
portanto, os que menos têm a oferecer. (...)
Em terceiro lugar, é preciso que se esteja sempre alerta quanto ao equilíbrio
social dos relatos que estão sendo coletados. Há sempre uma tendência a que os
projetos gravem mais entrevistas de homens que de mulheres. Isto se dá em parte
porque as mulheres tendem a ser mais desconfiadas e menos frequentemente
acreditam que suas lembranças possam ser de interesse. E também por ser muito
mais freqüente que homens sejam recomendados como informantes.(...)
(THOMPSON 1992, p. 244)
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Dentre os critérios para a definição da rede, buscamos pessoas dispostas a reinvestir no
seu desenvolvimento educacional. Assim, enfocamos como “colônia” integrantes e exintegrantes do Curso Pré-Vestibular mantido pelo Quilombo Cabula, por este configurar-se
como um espaço mais delineado no qual se pode localizar pessoas com esta disposição. Outro
aspecto que atentamos para esta seleção é a proposta comunitária deste Pré-Vestibular, o que
enfatiza o perfil que buscamos para compor a pesquisa – estudantes de um contexto sócioeconômico, racial e territorial específico e que estejam mobilizando suas energias para
continuar o seu processo de formação educacional.
Pela própria dinâmica do Quilombo Cabula, optamos por compor a rede
preferencialmente com as/os estudantes que mantiveram engajamento no processo de
organização do Quilombo, o que incluiu as atividades extra-classe, como reuniões, atividades
de formação política, encontros e planejamentos, como o do ano letivo de 2007. Nossa
intenção ao decidir registrar as histórias de vida das pessoas que permaneceram mais
vinculadas ao Quilombo foi privilegiar as narrativas daquelas que, a partir de seu lugar
estudante, passaram também a cuidar da manutenção e continuidade do próprio Curso PréVestibular. Escolhemos três estudantes que mantiveram continuidade de participação no
Quilombo Cabula após a conclusão do ano letivo de 2006.
Complementarmente, e de maneira a diversificar os relatos e perspectivas, incluímos
na rede um grupo de mais três estudantes que integraram a experiência do Quilombo Cabula
sem, no entanto, acompanhar mais efetivamente as discussões de organização e coordenação
do coletivo. Neste caso, nosso objetivo é propiciar um registro de suas Histórias de Vida,
guardando - por proximidade nos critérios de seleção - as similitudes com o primeiro grupo
escolhido, de maneira que obtenhamos um recorte de número, localidade, gênero e faixa
etária próxima entre colaboradoras(es) que vivenciaram além da sala de aula e aquelas(es)
cuja a experiência se restringiu à participação enquanto estudantes, para que possamos
apresentar relatos de pessoas que, ainda que interessadas na continuidade de sua formação
escolar, não tenham necessariamente acompanhado o Quilombo Cabula fora do ano letivo.
Esperamos com isso poder pluralizar as narrativas e vislumbrar elementos propiciados pelas
variadas formas de convivência no Quilombo Cabula.
A escolha pelo ramo da História Oral voltada para a História de Vida é explicada pela
necessidade de uma análise mais geral do contexto das estudantes e dos estudantes no
Quilombo Cabula. Mais do que narrar a história do Cabula ou do próprio Quilombo,
almejamos primeiro saber quem são estas pessoas através das quais o Quilombo ganha
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sentido e existência, para tanto, os relatos de histórias de vida cumprem um papel
fundamental. E é nestas colaboradoras e colaboradores que este estudo está centrado.
Esta perspectiva encontra eco na História Oral devido a suas características, tal como
aventamos anteriormente. A História Oral pauta a centralidade de quem relata e constitui o fio
narrativo. Sendo a entrevista o aspecto fundamental para a construção de evidências orais
dentro desta metodologia, o cuidado e a maneira que as entrevistas são efetuadas são de suma
importância para evitar mal-entendidos ou um esvaziamento nas potencialidades de
democratização da produção de saberes por esta abordagem. Dentro desta perspectiva,
buscamos tornar o processo e produto da pesquisa acessíveis à avaliação e reelaboração por
parte das pessoas que a compõem. As entrevistas, após transcritas, foram apresentadas a cada
uma das colaboradoras e colaboradores junto com uma versão transcriada para seu controle e
possíveis alterações, que foram discutidas e avaliadas antes da elaboração final das peças
narrativas, retomaremos este ponto adiante. Tentamos evitar, como nos alerta THOMPSON
(1992, p. 42), uma postura diretiva e hierárquica prejudicial, inclusive, para o próprio
processo de construção do conhecimento:

[...] No nível da própria entrevista, por exemplo, têm havido críticas
vigorosas quanto a certo tipo de relacionamento com informantes, no qual um
profissional de classe média determina quem deve ser entrevistado, sobre o que se
deve falar e, a seguir, desaparece com uma fita gravada da vida de alguém que nunca
mais ouve falar a respeito dela – e, se ouvisse, seria com indignação pelos
significados não pretendidos atribuídos a suas palavras. Há vantagens sociais
evidentes no modelo, contraposto a esse, de um grupo auto-selecionado, ou de uma
reunião pública aberta, que se centra num debate igualitário e estimula a publicação
local de seus resultados; e nas sessões individuais gravadas que são mais conversas
do que entrevistas dirigidas. Contudo, também há inconvenientes nesta alternativa.
(THOMPSON, 1992, p. 42)

Não foi adotada, para esta pesquisa, a opção de um grupo auto-selecionado ou de
reunião pública aberta por esta configurar-se como uma produção exploratória e inicial dentro
deste universo; podendo esta abordagem ser adotadas num processo mais amplo de
construção teórica sobre o tema, caso os interesses se apresentem. Decidimos por sessões de
entrevistas individuais gravadas a partir de um roteiro previamente estabelecido. Sendo a
História de Vida a modalidade de História Oral escolhida, não demos ênfase a tópicos
temáticos fechados, trabalhando com quatro grandes grupos de perguntas2. O primeiro deles
se refere às questões de origem pessoal, familiar, os entendimentos acerca de sua própria
identidade e lugar de mundo. Este primeiro conjunto de perguntas busca dialogar com a
2

Para o modelo do roteiro de entrevistas, ver o Anexo.
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trajetória de vida da pessoa, de modo a estimulá-la a nos fornecer um panorama de seu
contexto de socialização, valores e auto-imagem.
O segundo bloco de perguntas refere-se à compreensão das colaboradoras e
colaboradores acerca do lugar onde vivem. A intenção deste bloco de perguntas é motivar a
construção de uma narrativa sobre o território onde as colaboradoras e colaboradores moram,
possibilitando assim um quadro com suas noções acerca do Cabula, do bairro onde moram e
da idéia e/ou vivência de comunidade.
Abordando pontos referentes à trajetória escolar, às perspectivas de continuidade dos
estudos e às visões de como as condições de vida influíram suas experiências educacionais, o
terceiro conjunto de perguntas almeja estimular as colaboradoras e colaboradores a apresentar
quais elementos constituíram sua formação acadêmica e como vieram a conhecer e participar
do Quilombo Cabula. Propomos também, para aquelas e aqueles que tiveram esta experiência,
que a vivência no pré-vestibular fosse descrita a partir deste bloco de perguntas.
O quarto e último bloco de perguntas tem um caráter mais avaliativo, procurando
ampliar na narrativa as descrições e reflexões acerca do processo de participação no
Quilombo Cabula. Este bloco de pergunta visa estimular a exposição acerca de como esta
participação influiu para possíveis mudanças de auto-imagem, de compreensão acerca de seu
lugar de mundo e do território do Cabula e sobre quais as expectativas e planos em relação ao
Quilombo.
Estes quatro grandes blocos de perguntas foram constituídos enquanto questões
geradoras, evitando-se ao máximo elementos diretivos nas perguntas de modo a possibilitar
uma narrativa mais rica, fundada no desenvolvimento de um relato pessoal e não em respostas
pré-formatadas, como se a entrevista se constituísse de um questionário a ser completado.
Para uma fundamentação acerca dos princípios básicos para elaboração das perguntas em
nosso roteiro de entrevista, bem como para as considerações acerca de como formular as
perguntas durante a execução da mesma, nos valemos de THOMPSON (1992, p. 260) mais
uma vez.
No contexto de nossa pesquisa e no processo de entrevista as perguntas servem como
uma referência flexível para auxiliar o desenrolar narrativo e garantir um eixo de articulação
entre as diversas histórias de vida elaboradas. Assim, se por um lado o processo de entrevista
não é fechado e de temática restrita, por outro, estabelecemos alguns marcos geradores que
estimulem alguma coerência entre os documentos que elaboramos com os seis depoimentos.
Estes marcos são: identidade e origem familiar; territorialidade e Cabula; trajetória
educacional e Quilombo Cabula; e avaliações e perspectivas. Abdicamos assim da abordagem
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de entrevista livre ou não dirigida em reconhecimento aos interesses da pesquisa e as diversas
linhas de influência do contexto e perfis sociais que necessariamente permeiam o processo de
produção coletiva:

O argumento em favor de uma entrevista completamente livre em seu fluir
fica mais forte quando seu principal objetivo não é a busca de informações ou
evidência que valham por si mesmas, mas sim fazer um registro “subjetivo” de
como um homem, ou uma mulher, olha para trás e enxerga a própria vida, em sua
totalidade, ou em uma de suas partes. Exatamente o modo como fala sobre ela, como
a ordena, a que dá destaque, o que deixa de lado, as palavras que escolhe, é que são
importantes para a compreensão de qualquer entrevista; mas para esse fim, essas
coisas se tornam o texto fundamental a ser estudado. Assim, quanto menos seu
testemunho seja moldado pelas perguntas do entrevistador, melhor. Contudo, a
entrevista completamente livre não pode existir. Apenas para começar, já é preciso
estabelecer um contexto social, o objetivo precisa ser explicado, e pelo menos uma
pergunta inicial precisa ser feita; e isso tudo, juntamente com os pressupostos não
expressos, cria expectativas que moldam o que vem a seguir. (...) (THOMPSON,
1992, p. 258).

Uma destas “linhas de influência” no processo de pesquisa a qual precisamos nos
referir é o tipo de relação já estabelecida antes do desenvolvimento da pesquisa e da
realização das entrevistas propriamente ditas. Como integrante do Quilombo Cabula, atuamos
em sala de aula desde o surgimento do pré-vestibular e, ainda que o Quilombo Cabula se
proponha a reorientar essa lógica, o tipo de imagem social atribuída a figura da professora ou
professor é de uma figura de autoridade. Por isso, no contexto desta pesquisa, redobramos o
cuidado no sentido de desmistificar a figura do pesquisador enquanto o detentor do
conhecimento. Neste sentido, ensejamos o esforço de superar uma hierarquização na
dicotomia professor/estudantes ou entrevistador/colaborador para trazer também ao âmbito da
pesquisa o princípio de colaboração mútua defendido pelo Quilombo Cabula. Acerca desta
presença social do pesquisador, THOMPSON (1992) apresenta a seguinte reflexão:

Contudo, o entrevistador tem uma presença social, mesmo quando não
demonstre nenhuma opinião explicita que possa influenciar o informante. Há uma
imagem amplamente aceita da entrevistadora como uma mulher de classe média; e a
maioria dos informantes têm alguma idéia de quais serão provavelmente suas
opiniões. Isso tem alguma vantagem, porque se pode mais facilmente dar o desconto
do viés resultante das respostas; e também pode ser facilmente contrabalançado pela
demonstração de respeito pelas opiniões dos informantes. As há conseqüências
interessantes quando a imagem é alterada de maneira inequívoca. Por exemplo, um
levantamento norte-americano verificou que os informantes negros davam respostas
consideravelmente diferentes a algumas questões, quando perguntados por
entrevistadores negros ao invés de brancos. (THOMPSON , 1992, p. 159)

43

Foi também a partir desta compreensão, que nos esforçamos para articular a relação
entre as/os participantes da pesquisa sobre uma base colaborativa. Buscamos realizar o
processo de entrevista, com suas especificidades, evidenciando a horizontalidade do processo
de construção deste estudo, para tanto, procuramos estabelecer quais os marcos determinantes
para realização das mesmas: o diálogo com todas as pessoas que integraram diretamente o
processo de pesquisa foi fundamental.
Paul THOMPSON (1992, p. 262) também nos alerta que, metodologicamente, a
estratégia da entrevista é responsabilidade de quem apresenta as perguntas, o entrevistador ou
entrevistadora, e não de quem colabora através de seu relato e informações. Desta maneira, ter
modelo mental básico da seqüência dos tópicos da entrevista e da formulação das perguntas
tende a auxiliar no desenrolar da narrativa, a medida que quem entrevista transita com mais
naturalidade entre as perguntas propostas e possui mais segurança para retomar o fio da
narrativa em caso de digressões por termos focarmos campos específicos da trajetória e
narrativa das/os informantes. A abordagem da História Oral atenta para a extrema
sensibilidade das entrevistas a variações contextuais. Dado seu caráter de intersubjetividade, a
conduta de quem entrevista é um elemento que pode modificar de maneira determinante o
curso de uma entrevista. Outro elemento contextual que atentamos refere-se ao local onde as
entrevistas foram realizadas: facultamos a decisão do lugar onde realizar as entrevistas as
colaboradoras e colaboradores.
As tarefas pós-entrevista permaneceram imbuídas do mesmo senso colaboralitivo.
Efetuamos o processo de textualização e optamos – como dissemos - por apresentar as
narrativas em forma de transcriações, nas quais as colaboradoras e colaboradores mantiveram
o controle e decisão sobre sua forma e conteúdo do texto. Observamos para esse processo de
transmutação do produto oral em produção escrita, as especificidades e diferenças das duas
modalidades, já que – como argumenta THOMPSON (1992, p. 310) - a modalidade escrita é
gramaticalmente elaborada, concisa, linear, de estilo analítico e a fala é em geral cheia de
redundâncias e rodeios, gramaticalmente rudimentar, empática, hesitante e por vezes
repetitiva. Ainda que tenhamos realizado revisões gramaticais e adaptações, optamos por
deixar alguns elementos característicos da linguagem oral no texto transcriado como uma
maneira de manter alguns elementos característicos da forma de expressão oral de nossas
colaboradoras e colaboradores.
Um último aspecto que gostaríamos de considerar acerca dos passos metodológicos
que demos no percurso desta pesquisa se refere ao potencial da História Oral, como
discorremos anteriormente, e sua presença não só no próprio desenrolar desta pesquisa, mas
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especialmente na sua possibilidade de estimular futuros desdobramentos, já que a evidência
oral:

(...)trata-se de um material que não apenas se descobriu, mas que, em certo
sentido, ajudou-se a criar: é, pois, completamente diferente de qualquer outro
documento. Essa a razão por que um historiador oral sempre perceberá existir uma
tensão peculiarmente intensa entre a biografia e a análise cruzada. Mas essa é uma
tensão que se alicerça na força da história oral. A elegância da generalização
histórica, ou da teoria sociológica, flutua muito acima da experiência da vida comum
que está na raiz da história oral. A tensão percebida pelo historiador oral é a tensão
básica: entre história e vida real. (THOMPSON, 1992, p. 305)

Compreender a centralidade de quem porta a narrativa de sua própria vivência é
fundamental para nós, no sentido de eliminar a falsa abordagem de que há algo pronto, tanto
em termos de história quanto de saber historiográfico, que podemos dispor ou “descobrir”. A
tensão básica entre história e vida real não se encerra com a conclusão deste trabalho, nem
poderia se encerrar. Viajar através da História Oral, ao contrário, nos estimulou a encontrar
alguns dos nexos de tensão existentes, bem como acabou por gerar novos, até então
inexistentes. As histórias de vida aqui apresentadas são apenas um ponto de partida e este
trabalho um cruzamento destes múltiplos caminhos que só cessam se cessarmos de
caminhar...ainda há muito chão pra andar.
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2. CAPÍTULO II – CABULA, TERRA DE QUILOMBOS?
“Em cada coração de negro há um quilombo pulsando... em cada barraco outro Palmares crepita!”
“Padê de Exu Libertador”, por Abdias do Nascimento

Buscando contextualizar a realidade vivida por nossas colaboradoras e colaboradores,
optamos neste capítulo por apresentar o Cabula – enquanto território – e o Pré-Vestibular do
Quilombo Cabula. Para possibilitar uma melhor compreensão da história e urbanização do
Cabula vimos como necessária uma explanação acerca da noção de quilombo, que é
trabalhada no tópico 2.1, “A noção de quilombo e suas raízes históricas”, e aprofundamos a
questão no subtópico “Os quilombos enquanto experiência histórica e atual de autonomia das
populações de origem africana”. Assim, procuramos inicialmente fundamentar nossa
discussão acerca da noção de quilombo para melhor compreender como os quilombos se
situam no processo de formação do território do Cabula a ser desdobrada no subtópico
“Origens quilombolas do Cabula”, o primeiro do item 2.2, chamado “O Cabula: Uma
Caracterização”. Ainda dentro do tópico 2.2, buscamos realizar – através de uma apreciação
histórica, sócio-econômica, cultural e urbanística da região – uma caracterização do Cabula
atual, considerando especialmente a sua conformação recente. Estas reflexões podem ser
encontradas no subtópico “O rápido processo de urbanização da região”.
Na perspectiva deste trabalho, as possíveis conexões entre o Cabula e a noção de
quilombo não se resume a sua presença histórica na região, como também na própria
definição adotada pelo Quilombo Cabula, assim sendo, compreender o processo histórico dos
quilombos e, mais, analisar seus limites e potencialidades enquanto uma categoria descritiva
pode auxiliar na compreensão do universo estudado. Neste sentido, nos propomos a avaliar
também o contexto dos chamados cursos pré-vestibulares comunitários e populares bem como
a dinâmica do pré-vestibular mantido pelo Quilombo Cabula, o que é realizado no tópico 2.3,
“A prática de Pré-Vestibulares Comunitárias: a experiência do Quilombo Cabula”.

2.1 A NOÇÃO DE QUILOMBO E SUAS RAÍZES HISTÓRICAS
A noção de quilombo se refere, na atualidade, a uma multiplicidade de construções
sociais historicamente desenvolvidas pelas populações de origem africana na busca de
conquistar e garantir autonomia grupal perante as mais diversas formas de dominação,
notadamente a exploração escravista nos últimos cinco séculos. Tendo se manifestado como
uma experiência comum destas populações frente ao sistema colonial europeu no “Novo
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Mundo” – no qual recebeu as mais diversas denominações, tais como “Palenques” e
“Cumbes” na dita América espanhola; “Maroons”, na de ocupação inglesa; “grand Marronage
e petit Marronage”, na francesa e “Quilombos” e “Mocambos” no território colonizado por
Portugal (REIS, 1996, p.47) - e dada a sua abrangência, tanto geográfica quanto temporal, é
lícito considerar estas construções sociais alternativas, formuladas por grupos e pessoas
negras evadidas do sistema de escravização, como uma das principais antípodas ao modelo
societário colonial europeu – isto é, patriarcal, racista e escravista.
Por certo, onde houve escravização, houve resistência; resistência esta que se
desenvolveu das mais variadas maneiras: por vezes através da negociação com o mundo
colonial eurocêntrico – seu modo de produção e sistemas de valores -, por vezes enfatizando a
ruptura, conflito e/ou negação total deste mesmo mundo. Joel Rufino dos SANTOS (1999, p.
125), em “A inserção do negro brasileiro”, esboça a seguinte categorização dos modos de
expressão do que ele denomina “a rebeldia do negro durante a Colônia”:

I. Quanto à estratégia:
1. Enfrentamento individual ou coletivo, sem formação de comunidade
alternativa;
2. Fuga coletiva, com a formação de comunidade alternativa (quilombo);
3. Participação em rebelião de outrem;
4. Rebeliões pela tomada do poder;

II. Quanto à tática:
1. Ações criminosas
2. Guerra de movimento;
3. Guerrilhas;
4. Conjurações;
5. Insurreições.

Para SANTOS (1999):

A fuga coletiva, com formação de comunidade alternativa tem concentrado,
naturalmente, a maior atenção dos estudiosos. A atenção permitiu rever idéias
antigas e ideologicamente comprometidas. Não é verdade, por exemplo, que essa
forma de rebeldia negra fosse excepcional e localizada. (SANTOS, 1999, p. 127)
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Esta maior atenção acerca do modelo de “fuga mais formação de comunidade
alternativa” se deve, cremos, por duas questões principais. A primeira se refere ao fato dos
quilombos terem figurado – e ainda figurarem, segundo algumas perspectivas3 - como uma
proposta de modelo societário alternativo para o desenvolvimento do Brasil. Em referência à
experiência de N’gola Djanga, isto é, “Angola Pequena”, denominação auto-atribuída do que
conhecemos como Quilombos dos Palmares, ARAÚJO (apud SIQUEIRA 2006) defende que:

Palmares nasceu com o perfil africano e com gentes brasis: índios, negros,
brancos e mestiços. A riqueza da obra está mais no projeto social que ela nos oferece
e menos na capacidade bélica e militar de Palmares e seus líderes, Ganga-Zumba e
Zumbi. (ARAÚJO apud SIQUEIRA 2006, p. 8)

O segundo aspecto que contribui para a relevância histórica das experiências
quilombolas é decorrente desta capacidade dos quilombos de se constituírem como uma
alternativa viável ao modo e sociedade colonial, representando, consequentemente, uma
ameaça a esta. Para Maria de Lourdes SIQUEIRA (2006):

Os Quilombos representam uma das maiores expressões de luta organizada
no Brasil, em resistência ao sistema colonial-escravista, atuando sobre questões
estruturais, em diferentes momentos histórico-culturais do país, sob a inspiração,
liderança e orientação político-ideológica de africanos escravizados e de seus
descendentes de africanos nascidos no Brasil. O processo de colonização e
escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. O Brasil foi o último país do mundo a
abolir a escravidão, através de uma lei que atirou os ex-escravizados numa sociedade
na qual estes não tinham condições mínimas de sobrevivência. (SIQUEIRA, 2006,
p. 3)

Assim, figurando como uma ameaça permanente à ordem escravista, o quilombo ora
inspirava simbolicamente/estimulava objetivamente aquelas/es que atuavam no confronto
direto e na ruptura com a ordem escravista, ora – justamente por esta presença ameaçadora no
ideário dos representantes e privilegiados pelo sistema colonial – ampliava o poder de
barganha daqueles e daquelas que se utilizavam da negociação como via prioritária de
sobrevivência. Neste sentido, Clovis MOURA (1981, p.14) escreveu:

A quilombagem foi apenas uma das formas de resistência. Outras, como o
assassínio dos senhores, dos feitores, dos capitães-do-mato, o suicídio, as fugas
3

Uma destas perspectivas é apresentada por NASCIMENTO, 1980.
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individuais, as guerrilhas e as insurreições urbanas se alastraram por todo o período.
Mas o quilombo foi a unidade básica de resistência do escravo. (MOURA, 1981,
p.14)

Readaptado às condições históricas, políticas, sociais e geográficas nas Américas, o
princípio de aquilombamento sofreu e engendrou influências diversas nas relações que
estabeleceu com outros modos de resistência/negociação dentro do contexto colonial; o que
poderia levar a uma compreensão do quilombo como um fenômeno de caráter “híbrido”, fruto
direto deste contexto onde o tráfico escravista situou as populações de origem africana. Por
sua dimensão multiforme e, em alguns contextos, abarcar as experiências das populações
indígenas e de camadas pobres das populações brancas, há uma tendência de diluir a
preponderância dos modos comunais africanos na constituição das experiências quilombolas.
Outro aspecto que parece ter dificultado a compreensão das origens africanas do princípio de
aquilombamento é a etimologia imprecisa da palavra “quilombo”. SANTOS (1999, p. 128)
argumenta que:

O quilombo foi na verdade universal na América, ocorrendo até mesmo em
áreas distantes como São Tomé e Zanzibar. O próprio conceito de quilombo tem
sofrido correções. O vocábulo quimbundo, com efeito, designava ajuntamento
transitório de cativos, sob a direção de pumbeiros e/ou autoridades; e tinha, portanto,
conotação infamante: o cativo será sempre aquele que aceitou a derrota, preferindo
viver. (SANTOS, 1999, p. 128)

A perspectiva apresentada por Joel Rufino dos SANTOS (1999) reforça a
compreensão de que os quilombos se configuraram como um modo generalizado de
resistência e alternativa ao colonialismo europeu que, apesar de sua maior expressão ter se
dado no contexto colonial das Américas, estas construções foram ensejadas pelas populações
de origem africana também em outros contextos coloniais. Contudo, para o autor, ainda que o
conceito de quilombo venha sendo atualizado historicamente, sua origem no continente
Africano

é

resultado

da

dinâmica

de

exploração

colonial,

estando

ligada

ao

seqüestro/transporte de ajuntamentos de escravizadas/os.
Outras fontes situam o quilombo como uma experiência de base africana, motivada
pelas dinâmicas internas dos povos lá situados, que foi posteriormente adaptada diante do
processo de colonização. Em oposição a esta origem do termo “quilombo” associada à
escravização colonial, SIQUEIRA (2006, p. 4) apresenta a origem do termo “quilombo”
ligada a uma estrutura social e política dos Imbangala, aonde “Quilombo – Kilombo vem de
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Mbundu, origem africana, provavelmente significado de uma sociedade iniciática de jovens
africanos guerreiros Mbundu – dos Imbangala.”.
Ao encontro desta perspectiva das bases africanas da origem dos quilombos, Ney
LOPES (apud LEITE, 1999, p. 336) afirma que “Quilombo é um conceito próprio dos
africanos bantos que vem sendo modificado através dos séculos. (...) Quer dizer
acampamento guerreiro na floresta, sendo entendido ainda em Angola como divisão
administrativa”.
No caminho para compreender a origem dos “quilombos”, Kabengele MUNANGA
(1996) nos dá uma importante contribuição. Segundo ele, o entendimento do “quilombo”
enquanto uma experiência africana, bem como sua origem, requer uma compreensão da
dinâmica social e histórica dos chamados povos banto, que protagonizaram importantes
fluxos migratórios dentro do continente africano. Cabe ressaltar que “Bantu, que hoje designa
uma área geográfica contígua e um complexo cultural específico dentro da África negra, é
uma palavra herdada dos estudos lingüísticos ocidentais” (MUNANGA,1996, p. 58), sendo,
antes de mais nada, uma generalização atribuída a partir do olhar europeu. Como um
aportuguesamento de Ki-lombo, palavra do idioma Umbundu (ou Mbundu), o “quilombo”
tem seu conteúdo ligado às trocas culturais entre diversos povos da bacia do Congo:

O quilombo é seguramente uma palavra originária dos povos de línguas bantu
(kilombo, aportuguesado: quilombo). Sua presença e seu significado no Brasil têm a
ver com alguns ramos desses povos bantu cujos membros foram trazidos e
escravizados nesta terra. Trata-se dos grupos lunda, ovimbundu, mbundu, kongo,
imbangala, etc., cujos territórios se dividem entre Angola e Zaire.
Embora o quilombo (kilombo) seja uma palavra de língua umbundu, de
acordo com Joseph C. Miller, seu conteúdo enquanto instituição sociopolítica e
militar é resultado de uma longa história envolvendo regiões e povos aos quais já me
referi. É uma história de conflitos pelo poder, de cisão dos grupos, de migrações em
busca de novos territórios e de alianças políticas entre grupos alheios. Para entender
e captar o sentido da formação dos quilombos no Brasil, precisamos conhecer o que
aconteceu nessas regiões africanas de áreas bantu nos séculos XVI e XVII.
(MUNANGA, 1996, p. 58)

Ainda segundo MUNANGA (1996), a tradição oral nos informa que, devido a
conflitos na sucessão real no império Luba (que se situava no centro e sudeste da atual
República Democrática do Congo), o príncipe e caçador Kimbinda Ilunga, partiu com seus
seguidores em busca de um novo território. Neste processo ele teria encontrado um outro
potentado onde o rei também teria recentemente falecido e a filha deste Rweej foi entronada.
A então rainha Rweej, desposou o recém-chegado príncipe Kimbinda Ilunga, fazendo-o rei.
Insatisfeito com a transferência do poder real, em especial a um estrangeiro, Kinguli, irmão da
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rainha, partiu com seu grupo de seguidores lunda para o oeste, onde hoje se situa Angola, a
região que já havia sido submetida, no século anterior, às invasões do povo chamado jaga ou
imbangala. Este povo havia se mesclado ao grupo suku, que já estava na região, e constituído
inúmeras chefias. Apesar de ter uma origem imprecisa, os Imbangala/Jagas parecem ter
vínculos culturais com os povos lunda e luba.
Por volta de 1570, quando os Jagas se assentaram às margens do rio Kwango, a lógica
predatória do modo de escravização colonial promovida pela Europa já causava interferências
substanciais nas relações daquela região. Desde 1448, quando dos primeiros contatos entre
portugueses e o então reino do Congo foram estabelecidos, a dinâmica “captura, tráfico,
escravização racial”, perpetrada pelos interesses comerciais e políticos de Portugal, calcados
nos modos civilizatórios europeus4 passou a interferir de maneira crucial na geopolítica da
região. Como reflexo desta presença predatória e do esforço de resposta a esta dinâmica,
surge em 1559, da fusão dos reinos Ndongo e Matamba, o reino de N’gola, na atual Angola.
Com o povo Jaga não foi diferente. Munanga (1996, p.60) revela:

Quando os jaga chegaram ao oeste do Kwango, eles viviam permanentemente
em pé de guerra nos campos fortificados. Diz-se que matavam seus recém-nascidos
para não ser atrapalhados em suas campanhas militares. Em revanche, eles adotavam
os jovens de ambos os sexos das regiões por eles vencidas e dominadas e os
incorporavam a seus campos. Assim, podia o número de suas tropas crescer
rapidamente. Alguns milhares de pessoas equipadas para a guerra e organizadas de
modo a assimilar os vencidos podiam derrubar todo o oeste da África central. Isso
explica a superioridade militar dos jaga, que imprimiram sua marca à história da
costa angolana durante meio século.

Se a prática Jaga de incorporar na sua estrutura social jovens das regiões vencidas tiver
confirmação histórica, então talvez daí resulte a confusão acerca da origem do termo
“quilombo”
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expressa
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SANTOS

(1999), como expomos anteriormente. A história dos Jagas está intimamente ligada aos
quilombos, pois, ainda que a palavra quilombo seja de origem umbundu, este se constituiu
como uma instituição Jaga. Como resultado de sua migração, Kinguli teria se aliado aos
poderosos bandos Jaga, compondo um poderoso exército misto jaga/lunda, composto por
guerreiros nômades conhecidos como Imbangala. Sociedade guerreira, o quilombo propiciou
ao exército de Kinguli, por um lado, uma estrutura firme capaz de reunir um grande número
de guerreiros estranhos entre si e desvinculados de suas linhagens originais e, por outro, uma
disciplina militar capaz de derrotar os grandes reinos estabelecidos nos territórios a sua volta.
4

Para uma reflexão mais ampla acerca deste ponto, ver DIOP (1991), ANI (1994) e MOORE (2007) .
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Derivado de uma manifestação cultural específica o ritual de iniciação dos guerreiros
Mbundu, o princípio de quilombo se amplia para incorporar novos modos e fazeres culturais,
e constitui, assim, uma adaptação que combina, numa base de comunalidade africana,
experiências de diversos povos5:

A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de homens, aberta a
todos sem distinção de filiação a qualquer linhagem, na qual os membros eram
submetidos a dramáticos rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de
suas linhagens e os integravam como co-guerreiros num regimento de super-homens
invulneráveis às armas de inimigos. O quilombo amadurecido é uma instituição
transcultural que recebeu contribuições de diversas culturas: lunda, imbangala,
mbundu, kongo, ovimbundu, etc. Os ovimbundu contribuíram com a estrutura
centralizada de seus campos de iniciação, campos esses que ainda se encontram hoje
entre os mbundu e cokwe de Angola central e ocidental. (MUNANGA,1996, p. 60)

Acerca do contexto político e social da região e momento histórico onde o quilombo
surgiu, a obra6 do Padre João Antonio Cavazzi de Montecuccolo (1621-1678), em que se
ressalte o caráter confessional e missionário de seu autor, apresenta relatos extensos e ricos
em detalhes. Capuchinho, Cavazzi esteve em trabalho catequético na região de 1654 a 1667;
no seu retorno à Europa, este reuniu todas as suas anotações e fontes diversas (cartas e
depoimentos escritos aos quais teve acesso em Luanda, Roma e conventos capuchinhos;
depoimentos de outros missionários) e enclausurou-se em Bolonha, licenciando-se de suas
obrigações espirituais para dedicar-se a escrever a história da missão dos capuchinhos em
Angola, Matamba e Congo desde 1645 até 1670. Sua descrição do rito iniciático quilombola,
ainda que recheada de pretensa exatidão, evidencia as dimensões de rearranjo social e étnico
dentro das necessidades guerreiras daquelas comunidades africanas em um meio de crescente
militarização:

A cerimônia de receber os meninos no quilombo pratica-se ainda hoje com
solenidade, e eu, que a presenciei muitas vezes, posso descrevê-la exatamente.
Quando o chefe do quilombo, que é ordinariamente o comandante militar, quer
conceder este privilégio, determina o dia da função. No intervalo de tempo
precedente à data, os pais, que são sempre numerosos, suplicam insistentemente a
concessão desta graça, persuadidos de que seus filhinhos, antes da admissão, são
abominados pela autora da lei, e só depois de purificados serão benzidos por ela. O
dia é de grande festa, com o concurso de muitos homens armados e enfeitados o
melhor possível. Aparecem na praça em boa ordem e com muito decoro os cofres
em que se conservam os ossos de algumas pessoas principais e que são guardados
nas suas casas por pessoas qualificadas.

5

6

Para um aprofundamento acerca das experiências destas populações, ver: VANSINA 1985.
Ver: CAVAZZI DE MONTECÚCCOLO, 1965.
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Depois aparecem os cofres com os ossos dos antigos chefes do quilombo e de
seus parentes. Todos são colocados sobre montões de terra, na presença do povo,
rodeados por guardas e por uma multidão de tocadores e de dançadores, que
festejam e honram os ossos daqueles falecidos. Por fim chega o comandante com a
sua favorita, chamada tembanza, ou ‘senhora da casa’, ambos festejados pela música
e pela comitiva dos seus familiares. Ambos untam os seus corpos e as suas armas e
se sentam, ela à esquerda e ele à direita dos ditos cofres. Então, todos os presentes,
divididos em grupos, fingem uma batalha, acometendo-se furiosamente. Acabada a
batalha e as danças, que são bastante demoradas, até todos perderem o fôlego, saem,
de algumas moitas predispostas, as mães que nelas estavam escondidas, com os
meninos, e, mostrando-se muito preocupadas, com mil gestos vão ao encontro dos
maridos, indicando-lhes o lugar em que cada menino está escondido. Então eles
correm para lá com os arcos flechados e, descobrindo a criatura, tocam levemente
nela com a seta, para demonstrar que não a consideram como filho, mas como preso
de guerra, e que, portanto, a lei não fica violada. Depois, usando uma perna de
galinha (nunca pude descobrir a razão disso), untam a criança com aquele ungüento
no peito, nos lombos e no braço direito. Dessa maneira, os pequenos são julgados e
purificados e podem ser introduzidos pelas mães no quilombo na noite seguinte.
(CAVAZZI, 1965, p. 182 apud SERRANO, 1996, p. 141).

Para SERRANO (1996), a versão ainda em voga atualmente acerca dos ritos
antropofágicos dos jagas parece prender-se a uma falsa tradução da palavra que significaria
retirá-las das famílias (linhagens) e não “comê-las”:

Tal como a instituição das classes de idade, o quilombo é o que se denomina
‘crosscutting institutions’ pois cortava transversalmente as estruturas de linhagem e
estabelecia uma nova centralidade de poder, baseada sobretudo na máquina de
guerra necessária para fazer guerra aos prováveis inimigos. (SERRANO, 1996, p.
141)

Enquanto instituição, o quilombo, já em África, se configurou como um arranjo social,
de caráter gregário e com uma função marcial – sobretudo defensiva –, destinado a
possibilitar meios de continuidade grupal diante da presença de forças ofensivas e mais
poderosas belicamente. Assim, o modelo de aquilombamento protagonizou uma estratégia
militar voltada para a execução e manutenção de guerra assimétrica (COSTA, 2001, p. 4),
isto é: o embate bélico entre grupos em correlação de forças desigual, no qual esta assimetria
é percebida e explorada estratégica e taticamente pelo grupo menos poderoso.
A costa atlântica da África central do século XVI contava com a presença de Estados
fortemente desenvolvidos e cada vez mais associados às práticas de tráfico e exploração
escravista; práticas estas que acabaram por privilegiar, em detrimento destes mesmos estados,
as potências européias. Esta situação depredou grupos desguarnecidos que estavam mais
vulneráveis e estimulou a formação do contexto para guerras assimétricas. A prerrogativa de
defesa armada, que nos moldes modernos é classificada também como guerrilha, foi
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transplantada para a experiência das populações africanas nas Américas; Décio FREITAS
(1978), explanando sobre as táticas palmarinas de luta contra as expedições coloniais, atesta
que:

[Os Palmarinos] raramente aceitavam combate, mantendo quando muitos
encontros rápidos e desconcertantes seguidos de fugas para o mato. Este empenho
de evitar dispositivos estáticos leva a crer que as fortificações dos povoados serviam
apenas para amortecer ataques surpresa. Nas suas incursões ao litoral costumavam
simular ataque num lugar para depois investir inopidamente em outro.
A tática palmarina, chamada no tempo de “guerra do mato”, confundia e
exasperava os comandantes das expedições. Não se pode deixar de compará-la à da
rainha Matamba na guerra contra a invasão portuguesa. Como assinalou em 1867 o
missionário capuchinho Cavazzi, aludindo às guerras congolesas: ‘A grande arte na
condução da guerra consiste em evitar o inimigo’.
Os palmarinos se beneficiavam ainda da inadequação da estrutura militar colonial a
esse tipo de luta. [...] (FREITAS, 1978, pp. 85-86)

É notável que a dinâmica de “guerra do mato” – como foi denominada aqui no Brasil –
tenha se mantido como uma realidade na região da bacia do Congo até o século XIX. No que
toca a Rainha Matamba, também conhecida como Rainha Nzinga de Matamba, ou Nzinga
Mbandi Ngola, ou ainda no Brasil como Jinga, esta reinou em Matamba e Angola nos séculos
XVI-XVII (1587-1663), foi contemporânea de Zumbi dos Palmares e um dos maiores
expoentes da luta contra colonização, atuando tanto nos campos da diplomacia quanto no
militar, onde ela, pessoalmente e até idade avançada esteve à frente de suas tropas.
Diante do avanço português na região, Nzinga foi enviada por seu irmão, o Ngola
Ngoli Bbondi, a uma conferência de paz com o governador português de Luanda. Depois de
anos de constantes de incursões portuguesas para capturar homens e mulheres e escravizarlhes, e entre inúmeras batalhas intermitentes, Nzinga conseguiu negociar um acordo em
termos iguais, convertendo-se ao cristianismo de forma a fortalecer o tratado e adotando o
nome de "Dona Ana de Souza". Quando, posteriormente, o tratado foi quebrado por Portugal,
Nzinga interpelou seu irmão, o rei, para interceder e lutar contra a invasão portuguesa. Diante
da recusa deste, ela pessoalmente formou uma aliança com o povo Imbangala, os Jagas,
casando com o seu chefe, e consequentemente conquistou o reino Matamba. Registra-se que
ela ainda atuava em campo de batalha, liderando suas tropas, até os 60 anos, quando fez um
tratado de paz com os portugueses que durou até sua morte, em 1663. O modelo de luta por
quilombo, utilizado pelos Jagas e mantido pela Rainha Nzinga, garantiu autonomia política e
militar para o território sob o controle desta por metade do século XVII7.
7

A respeito da rainha Nzinga, ver: GLASGOW, 1982 e SERRANO, 1996.
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O quilombo é esta estrutura que responde estrategicamente à necessidade dos povos de
origem africana na dimensão de organização da luta e da produção social em meio adverso e
foi transplantado para as Américas pelos agrupamentos seqüestrados enquanto desenvolvia
caminhos próprios no continente. Acerca deste processo de desenvolvimento concomitante do
quilombo enquanto fenômeno histórico das populações de origem africana, MUNANGA
(1996) nos dá uma importante contribuição:

Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em 1695, quase no fim do
século XVII. Coincidentemente, a formação da instituição kilombo no continente
africano, especificamente na área cultural bantu, aconteceu também nos séculos XVI
e XVII. O quilombo africano, no seu processo de amadurecimento, tornou-se uma
instituição política e militar transétnica, centralizada, formada por sujeitos
masculinos submetidos a um ritual de iniciação. A iniciação, além de conferir-lhes
forças específicas e qualidades de grandes guerreiros, tinha a função de unificá-los e
integrá-los ritualmente, tendo em vista que foram recrutados das linhagens
estrangeiras ao grupo de origem. Como instituição centralizada, o quilombo era
liderado por um guerreiro entre guerreiros, um chefe intransigente dentro da rigidez
da disciplina militar. (MUNANGA, 1996, p. 63)

Ainda que o caráter violento intrínseco do modo colonial europeu8 tenha, à época,
suscitado uma maior ênfase no caráter bélico da prática de aquilombamento e,
extemporaneamente, influenciado algumas das leituras mais recentes desta manifestação
histórica de modo a reduzi-las apenas a uma experiência de luta armada, o quilombo se
configura, como expressou MUNANGA (1996), como uma instituição não apenas militar,
mas também política.
2.1.1 - OS QUILOMBOS ENQUANTO EXPERIÊNCIAS HISTÓRICA E ATUAL DE
AUTONOMIA DAS POPULAÇÕES DE ORIGEM AFRICANA.
Podemos afirmar que seu caráter gregário e capacidade de incorporar as mais diversas
experiências étnicas foi, dentro do binômio de fortalecimento bélico e estruturação política, o
eixo gerador da prática de aquilombamento: os quilombos são antes de tudo estratégias de
produção coletiva e organizada da vida, afinadas de modo a responder às necessidades dos

8

Para FANON (1968) a empresa colonial européia é necessariamente violenta, do que decorreria o caráter
imperativamente violento do processo de libertação do colonizado:
O aparecimento do colono significou, sincreticamente, morte da sociedade autóctone,
letargia cultural, petrificação dos indivíduos. Para o colonizado, a vida só pode surgir do
cadáver em decomposição do colono.[...] Essa práxis violenta é totalizante, visto que cada um
se transforma em elo violento da grande cadeia, do grande organismo surgido como reação à
violência primordial do colonialista. (FANON, 1968, p. 73)

55

contextos ambientais, geográficos, políticos, históricos e econômicos nos quais suas
populações estão envolvidas.
Portanto, faz-se necessário compreender o quilombo não apenas como um resultado
pronto e acabado da adaptação das populações de origem africana nas Américas, mas, antes,
considerá-lo como uma estrutura de caráter adaptador. Isto é, um modo organizacional sob
constantes reelaborações, tanto em África quanto na Diáspora Africana, que lhe imbuíram de
certas características definidoras, mas que tem como principal expressão justamente esta
disposição de ser reestruturado de acordo com os contextos no quais se encontra inserido:

Pelo conteúdo, o quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo
africano reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata,
pela implantação de uma outra estrutura política na qual se encontraram todos os
oprimidos. Escravizados, revoltados, organizaram-se para fugir das senzalas e das
plantações e ocuparam partes de territórios brasileiros não-povoados, geralmente de
acesso difícil. Imitando o modelo africano, eles transformaram esses territórios em
espécie de campos de iniciação à resistência [...] (MUNANGA, 1996, p. 63).

Neste sentido, a prática de aquilombamento é um dispositivo social desenvolvido
dentro da experiência africana – especificamente a experiência de diversos povos originários
da região Centro-Sul do continente – que, segundo REIS (1996), deriva da reformulação da
sociedade iniciática dos jovens guerreiros mbundu à medida que esta foi incorporada pelos
jaga. Ainda segundo o autor, os imbangala, como também são conhecidos os jaga, foram
formados por gente de vários grupos étnicos desenraizada de suas comunidades, e o
quilombo, ao mesmo tempo, ferramenta e construto desenvolvido para lidar com esta
condição de “desenraizadas/os”. A instituição quilombo teria assim sido não meramente
replicada, mas reinventada pelas/os Palmarinas/os – e acreditamos que pelas/os quilombolas
em geral – para enfrentar um problema semelhante: o risco da perda de raízes deste lado do
Atlântico. SILVA (2000) aborda esta questão da dimensão de adaptação e de atualização das
tradições, apontando o quilombo na luta não apenas para perpetuar-se, mas pela continuidade
ancestral:

Se, do ponto de vista étnico, a experiência quilombola no Brasil comportou
africanos de diferentes regiões, negros aqui nascidos, índios e, em alguns casos,
brancos, é evidente que esta composição racial teria que repercutir nas formas de
organização, na cultura e nas estratégias de ocupação do território engendradas por
estes grupos. Às novas condições de composição racial, combinaram-se outras
variáveis envolvendo o momento de se empreender as ações e as forças políticas e
militares contrárias. Isso quer dizer que cada quilombo tem uma experiência
particular de formação, em que os mencionados fatores, e outros, foram, com
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certeza, avaliados pelos que desejavam se aquilombar. Num quadro onde os
africanos vinham de diferentes regiões da África, e foram deliberadamente
“misturados”, é compreensível a associação destes com outros grupos étnicos locais,
face ao que os quilombos no Brasil ter-se-iam transformado, como afirma Munanga,
numa instituição transcultural. À luz da complexidade do que foi a experiência de
aquilombamento no Brasil é que, possivelmente, pode-se entender a variedade de
designações recebidas pelas comunidades remanescentes de quilombos: terras de
preto, comunidades negras rurais, mocambos, quilombos e tantas outras. E são assim
designadas, pelos próprios protagonistas, porque encerram experiências particulares
de lutas para se constituírem enquanto grupos que, por diferentes meios, se
confrontaram com os poderosos para sobreviver física e culturalmente. (SILVA,
2000, p. 276)

O reconhecimento do quilombo como uma instituição e uma complexidade de
experiências históricas capazes de agregar, em bases africanas, outras experiências culturais e
étnicas depõe contra a construção de uma idéia de África unidimensional e imóvel, bem como
contra a concepção ainda em voga do quilombo como uma manifestação episódica decorrente
única e exclusivamente do contexto colonial; pois embora seja historicamente verificável que
o quilombo tenha ganhado vulto em resposta a violência colonizadora européia, é um grave
reducionismo limitar o quilombo a uma mera resposta à mesma. A capacidade adaptativa dos
quilombos, seja na sua dimensão concreta e histórica, seja em caráter de fenômeno
organizativo – isto é, seu princípio adaptador –, fundamentam a crítica à noção de quilombo
enquanto um acontecimento pretérito e estanque, dos quais atualmente só seriam encontrados
resquícios em vias de desaparecimento.
Na contramão da prática européia que vem se generalizando a partir de uma dinâmica
“universalizante” – leia-se, de imposição cultural –, a experiência transcultural dos quilombos
se calca antes no reconhecimento do valor da pessoa humana no que ela é e pode ser. Como
forma de ilustrar esta perspectiva, gostaríamos de apresentar a noção de Ubuntu, que é
também da bacia cultural dos diversos povos classificados como “banto”, que originaram os
quilombos.
Em Xhosa, idioma materno de Nelson Mandela, expoente da luta negra contra o
sistema de Apartheid na África do Sul, há uma expressão que diz “UBUNTU UNGAMNTU
NGANYE ABANTU”. Sua tradução aproximada para o português equivale a "pessoas são
pessoas através de outras pessoas”, que quer dizer a consciência da interrelação indissociável
entre todas as coisas – uma noção, um fundamento, uma conduta: a consonância com a
comunidade. Não há uma única palavra que possa traduzir os muitos desdobramentos de
significados que o termo Ubuntu possui. A tradução traz a essência de “comunidade”, mas a
palavra Ubuntu abrange uma grande variedade de caminhos: descreve generosidade, atenção,
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hospitalidade, amizade, cuidado, interdepedência, compaixão e apoio mútuo; também fala de
aliar e interconectar pessoas, assim, Ubuntu significa também: “eu pertenço”.
Entre os diversos povos denominados banto, uma pessoa descrita como Ubuntu é
aberta e disponível ao outro, não é ameaçado pelo sucesso alheio, antes possui um forte censo
de auto-afirmação, conhecendo que ele ou ela “pertence” (interdepende) e é humilhada
quando outros são reduzidos ou desumanizados. Entre os Nguni – outro povo banto no qual a
noção de Ubuntu é cultivada – amizade, comunidade e harmonia sociais são os bens supremos
e qualquer coisa que subverte ou mina este arranjo é tratado como uma praga. Ódio,
ressentimento, ira, desejo de vingança mesmo advindo de competitividade agressiva são
corrosivos à comunalidade e não condenar é considerado a melhor forma de interesse próprio.
Esta consonância entre os aspectos pessoais e coletivos está bem expressa em outra tradução
possível para a noção de Ubuntu: "Eu sou porque você é; você é porque eu sou; nós somos
por sermos uma comunidade".
Essa abordagem de relação interpessoal e intercultural, de matriz africana 9, que
embasou a prática transcultural dos quilombos enquanto uma experiência, primeiro, de
diversas populações do território congo-angola e, posteriormente, de inúmeras populações
originárias de África em seus contatos, enfrentamentos e trocas culturais com as populações
das Américas e Europa foi fundamental para a perpetuação dos quilombos no chamado “Novo
Mundo”. Acerca das trocas e influências entre as populações de origem africana e as
populações indígenas em N’gola Djanga, o Quilombo dos Palmares, REIS (1996) aponta:

Teria sido de fato depois de Palmares que o termo quilombo se consagrou
como definição de reduto de escravo fugido. Antes se dizia mocambo. Mas lá
também esteve presente a cultura do Novo Mundo. Escavações arqueológicas
atualmente em curso na Serra da Barriga têm recolhido um grande volume de
cerâmica indígena, o que pode significar uma presença indígena mais importante do
que até agora se admitiu, ou a adoção intensiva pelos palmarinos da cultura material
nativa. (REIS,1996, p. 16)

O reconhecimento destas trocas culturais não caracteriza, na nossa leitura, a
experiência dos quilombos como um “híbrido”, ou, ao menos, não a torna mais ou menos
“híbrida” ou “pura” do que qualquer outra experiência histórica humana. Situamos Palmares,
e os quilombos em geral, dentro de um continente civilizatório e cultural bem definido, a

9

Para uma apresentação das características mais gerais deste tipo abordagem dentro da matriz civilizatória
africana, ver BIKO (1990), especialmente o capítulo “A Consciência Negra e a busca de uma verdadeira
humanidade” e WEDDERBURN (2006).
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partir do qual as trocas e enfretamentos se deram. No sentido de delinear melhor a dinâmica
transcultural dos quilombos e apontar como esta se encadeia numa matriz civilizatória
específica, recorremos mais uma vez a MUNANGA (1996):

Apesar de o quilombo ser um modelo bantu, creio eu que, ao unir africanos
de outras áreas culturais e outros descontentes não-africanos, ele teria recebido
influências diversas, daí seu caráter transcultural. Com efeito, a transculturação
parece-me um dado fundamental da cultura afro-brasileira. A “pureza” das culturas
nagô e bantu é uma preocupação de alguns pesquisadores e nada tem a ver com as
práticas e estratégias dos que nos legaram a chamada cultura negra no Brasil. Com
efeito, os escravizados africanos e seus descendentes nunca ficaram presos aos
modelos ideológicos excludentes. Suas práticas e estratégias desenvolveram-se
dentro do modelo transcultural, com o objetivo de formar identidades pessoais ricas
e estáveis que não podiam estruturar-se unicamente dentro dos limites de sua
cultura. Tiveram uma abertura externa em duplo sentido para dar e receber
influências culturais de outras comunidades, sem abrir mão de sua existência
enquanto cultura distinta e sem desrespeitar o que havia de comum entre seres
humanos. Visavam a formação de identidades abertas, produzidas pela comunicação
incessante com o outro, e não de identidades fechadas, geradas por barricadas
culturais que excluem o outro. Precisamos desse exemplo de união legado pela
República de Palmares para superar e radicar o racismo e seus duplos.
(MUNANGA,1996, p. 63)

O que explicaria diante deste caráter transcultural da instituição quilombo, a corrente
leitura de que os quilombos eram necessariamente isolados da sociedade colonial e
continuaram assim na sociedade pós-colonial10? Ou ainda que representassem espaços de
conflito irresoluto, sem a mínima possibilidade de negociação, como fizeram parecer os
primeiros estudos sobre o tema na historiografia brasileira11? Acreditamos que o principal

10

Em oposição ao discurso de isolamento dos quilombos, SILVA (2000) argumenta:
Em variados exemplos, refutam-se as idéias de isolamento dos quilombos ou a
ausência de interação destes com a sociedade envolvente, inclusive com camadas sociais não
escravizadas; da incapacidade de se organizar e produzir regularmente; do alheamento sobre
mudanças conjunturais e utilização de fatos eventuais para ações políticas de
aquilombamento, e tantos outros elementos não observados pela historiografia no Brasil,
como a concepção cristalizada de que os quilombos foram apenas redutos isolados e
inacessíveis de escravos fugidos. As revisões conceituais abrem caminho para novas leituras
de como os negros — escravizados e livres — utilizaram-se de múltiplas formas políticas, em
alianças com outros grupos sociais, para ocupar a terra e, assim, estabelecer o contraditório
com o sistema escravista. SILVA (2000, p. 274)

11

Discutindo os possíveis arranjos entre quilombolas e sociedade mais geral, REIS E SILVA (2005) defendem,
em seu livro Negociação e Conflito, que:
É importante notar, contudo, que mesmo uma solução mais radical e desafiadora
como a fuga para colônias clandestinas – quilombos, mocambos, coitos, “cidades” – não
estancava inteiramente o processo de negociação no conflito. Cada quilombo trazia em si, em
proporções variadas, estas duas tendências. (REIS E SILVA, 2005, p. 68)
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fator para este tipo de abordagem seja o tipo de fonte que a historiografia oficial inicialmente
trabalhou.
Valorizando, sobretudo, a história documental, onde a fonte escrita tinha valor
superior a qualquer outro tipo de fonte, o estudo acerca dos quilombos privilegiou os registros
e documentos produzidos pela minoria alfabetizada da época, que era quase em sua totalidade
ligada à hierarquia da igreja Católica ou a estrutura do Estado português e, mais tarde, do
Brasil imperial.
Os lugares de fala destes sujeitos, com interesses ligados diretamente a manutenção do
poder colonial português em terras brasileiras, não deixava de ser, primeiro, um olhar
estranho aos quilombos, já que nenhum destes registros oficiais foi cunhado a partir da
experiência imediata quilombola e, também, consideravam o quilombo como uma ameaça
declarada a ordem vigente aos quais estavam atrelados.
Estes registros, uma perspectiva “de fora” dos quilombos, se dão em geral motivados
por e em situações de conflito entre o poder colonial e os grupos aquilombados; descrevem os
quilombos ou quando objetivam destruí-los ou em relatórios de campanha, quando precisam
prestar contas destas missões, momentos nos quais os botins e “honrarias” de guerra são em
geral os principais motivadores daqueles que efetuaram os registros. Destarte, a maior parte
destas fontes escritas privilegia uma leitura estratégica dos quilombos – sua localização
geográfica, suas dimensões, população, capacidade de luta, etc. –, o que contribui para
conceber o quilombo como um espaço de extrema centralização, regido tiranicamente por um
chefe guerreiro de poderes draconianos, no qual a rigidez da disciplina militar seria a única
tônica das relações e imperava a lei do mais forte: uma evidente tradução para o cotidiano das
comunidades quilombolas das leituras generalizadas dos modos de fazer guerra dos
quilombos, nos quais a noção de comando único e centralizado se sobrepunha, por mera
questão de sobrevivência, a dinâmica horizontal de decisões coletivas nas comunidades
quilombolas.
É esta perspectiva de interpretação que permeia a definição de quilombo dada pelo
Conselho Ultramarino ao rei de Portugal em 1740, onde quilombo era “toda habitação de
negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos
levantados e nem se achem pilões nele” (MOURA apud CARRIL, 2006, p. 165).
Como dissemos, esta caracterização fundamentou grande parte das leituras acerca da
noção de quilombo, desprezando seus elementos de continuidade cultural, social e seu aspecto
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comunal12, em privilégio da dimensão de fuga/esconderijo/combate. Originalmente, é sobre
este eixo interpretativo que gira a definição “remanescente de quilombo” da Constituição de
1988, que vem sendo questionada pelas comunidades quilombolas, acadêmicos e movimento
negro.
SCHMITT, TURATTI e CARVALHO (2002) em “A atualização do conceito de
quilombo”, apresentam uma interessante crítica acerca das implicações da definição dada pelo
Conselho Ultramarino e dos modelos de interpretação do fenômeno quilombola decorrentes
da mesma:

Esta caracterização descritiva perpetuou-se como definição clássica do
conceito em questão e influenciou uma geração de estudiosos da temática
quilombola até meados dos anos 70, como Artur Ramos (1953) e Edson Carneiro
(1957). O traço marcadamente comum entre esses autores é atribuir aos quilombos
um tempo histórico passado, cristalizando sua existência no período em que vigorou
a escravidão no Brasil, além de caracterizarem-nos exclusivamente como expressão
da negação do sistema escravista, aparecendo como espaços de resistência e de
isolamento da população negra.
Embora o trabalho destes autores seja importante e legítimo, ele não abarca,
porém, a diversidade das relações entre escravos e sociedade escravocrata e nem as
diferentes formas pelas quais os grupos negros apropriaram-se da terra. Flávio dos
Santos Gomes (1996a:36), explicita tal diversidade ao forjar o conceito de “campo
negro”: “[uma complexa rede social] permeada por aspectos multifacetados que
envolveu, em determinadas regiões do Brasil, inúmeros movimentos sociais e
práticas econômicas com interesses diversos.” (SCHMITT, TURATTI E
CARVALHO, 2002, p. 2)

Para as autoras, o contexto de registro das terras e reconhecimento legal das
comunidades quilombolas, estimulado pelo artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, pautou a tarefa de embasar teoricamente a
atribuição de uma identidade quilombola a um determinado grupo, requisito para garantir ainda que apenas formalmente - o seu acesso à terra. Esta tarefa trouxe, assim, a necessidade
12

Acerca do sentido de comunalidade na experiência quilombola, recorremos a SIQUEIRA (2006):
Africanos de diferentes grupos étnicos mesclam-se nos quilombos, como
forma de resistir a uma determinação política anterior de separá-los de tudo o que
significasse expressão identitárias de um povo: línguas, famílias, costumes,
religiões, tradições. Tudo isso é retomado em todos os momentos da resistência
quilombola, na reinvenção de políticas e estratégias de luta pela liberdade, sempre
com postura crítica, face ao colonizador, ao escravocrata, ao imperialista.
Esses núcleos de resistência têm continuidade e interagem com os quilombos
através de suas quilombolas tradições, valores, costumes, mitologias, rituais, formas
organizativas, organização familiar, experiência de socialização, o que alguns
autores denominam de comunalismo africano.
Os quilombos viviam nas florestas, nas matas, nas montanhas e, ao mesmo
tempo, em contato com a sociedade envolvente que as rodeava, as vigiava,
controlava e perseguia. (SIQUEIRA, 2006, p. 4)
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de redimensionar o próprio conceito de quilombo, de modo a açambarcar a gama variada de
situações de ocupação territorial por grupos negros, ultrapassando o binômio “fugaresistência” como única possibilidade de origem para os quilombos, tão arraigado no
pensamento corrente quando se trata de caracterizar estas conformações sociais.
Esta passagem de REIS (1999) demonstra alguns dos limites e contradições desta
abordagem explicativa que prioriza o aspecto militar no entendimento do que é quilombo:

A pressão militar era constante. Daí terem sido poucos os quilombos que
sobreviveram por longo tempo, embora o mesmo lugar pudesse servir de esconderijo
para outras levas de negros fugidos. Em geral os quilombos eram flutuantes e
móveis. Além de formados em parte por escravos que circulavam por eles
periodicamente, sem fixarem residência, os assaltos dos capitães-do-mato e
milicianos em geral resultavam em mortes, prisões, tortura e na dispersão dos que
conseguiam uma vez mais escapar. Sobretudo os quilombos suburbanos eram
obrigatoriamente móveis, já que a proximidade dos centros urbanos facilitava a
denúncia e repressão. Da mesma forma os quilombos dos últimos anos da
escravidão, em São Paulo por exemplo, mais dedicados à predação do que à lavoura,
tanto pela maior repressão no campo como pelo enxugamento de terras disponíveis à
ocupação quilombola. (REIS,1996, p. 29)

É preciso entender os quilombos como manifestações políticas construídas dentro de
uma trajetória específica, tributárias de um processo de trocas culturais localizáveis
historicamente e que esteve desde seu surgimento no mundo colonial sob pressões fortíssimas
e ataques constantes, o que de certa maneira moldou o seu desenvolvimento posterior; assim,
não podemos ignorar alguns atributos e aspectos gerais destas manifestações, tais como o fato
de serem esconderijos, com uma razoável rotatividade em sua composição populacional, o
que dificultou a manutenção de tradições e continuidade lingüística, para citar dois exemplos.
Porém, cabe-nos perguntar se esta pressão militar, com reconhecida influência no desenrolar
dos processos de aquilombamento, foi suficiente para encerrar estes processos ou minimizálos a ponto de podermos hoje considerar os quilombos como “reminiscências”. REIS (1996)
continua:

Daí ser difícil falar sempre, sem maiores explicações, de “comunidade
quilombola”, porque comunidade pressuporia alguma longevidade, que permitisse
certa estabilidade, a sucessão de gerações, o estabelecimento de uma memória
grupal, de costumes, rituais, valores próprios, formas consagradas de lideranças que
organizassem politicamente e defendessem militarmente o grupo. Os quilombos que
conseguiam todas essas características não foram muitos e se tornaram cada vez
mais raros com a expansão econômica e demográfica para o interior. Mais amiúde o
quilombola, se pertencia a uma “comunidade”, era à comunidade escrava mais
ampla, pois, além de continuar circulando pela senzala, tendo sido cativo ontem
talvez viesse a sê-lo amanhã. O escravo da senzala freqüentemente tinha em seu
currículo uma ou mais passagens pelo quilombo. Volto a lembrar a imagem de
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“campo negro” proposta por Flávio Gomes, melhor do que “comunidade” por ele
também adotada, para compreender esses grupos quilombolas mais passageiros.
(REIS, 1996, pp. 20-21)

A concepção a que nos propomos, do quilombo enquanto um dispositivo político, de
base africana e dinâmica transcultural, considera que a experiência de aquilombamento fez
uso das frentes militares, componente de cabal influência, mas que esta é apenas uma das
facetas apresentadas no decurso de sua existência histórica.
Creditamos isto não apenas à flexibilização nas bases teóricas que fundamentam a
noção de quilombo, o que permitiu ressemantizar o conceito de modo a ampliar o leque de
experiências das populações negras que possam ser descritas como “quilombos”, mas – e com
maior ênfase – ao fato do quilombo, em seu conteúdo histórico, ser um arranjo social
adaptável e adaptador, como demonstrou MUNANGA (1996). Valdélio Santos SILVA (1998)
nos traz elementos que corroboram com esta acepção do que vem a ser o quilombo:

O processo de aquilombamento, para ter êxito, em cada situação conjuntural
em que foi experimentado ou tentado, combinou variáveis concernentes ao
momento, ao local e às forças sociais em jogo. Ou seja, não havia quilombo em
geral; havia quilombo concretamente, com história, e, portanto, singularidade
própria. O seu caráter universal foi a resistência, variadíssima, à escravidão. Partindo
desse pressuposto, é discutível também a afirmação de João Reis, que considerou
que “o quilombo foi um movimento típico dos escravos”, enquanto que as revoltas
englobaram outros subalternos - escravos, livres, negros, mulatos, etc. (REIS, 1996,
p. 15). Esta idéia unívoca dos quilombos dificulta a análise das variáveis que
informaram a sua constituição. Há situações, por exemplo, em que os quilombos se
organizaram em fazendas abandonadas ou desativadas por refluxo de preços da cana
ou algodão nos mercados mundiais, casos em que, tanto os escravos como outras
categorias sociais se aproveitaram dessa contingência para se aquilombarem.
(SILVA, 1998, p. 39)

A experiência dos quilombos, por ser uma experiência em curso, precisa ser
constantemente revisitada, de modo que possamos compreender melhor as suas dimensões
passadas, recompor nossas compreensões das mesmas e possibilitar um maior entendimento
de suas manifestações presentes e futuras. Apenas aporte conferido pela leitura do quilombo
enquanto uma continuidade histórica nos permitirá inquirir melhor esta realidade. Voltaremos
a isto.
Como toda história, a história dos quilombos é uma história em disputa. Se o passado
não é esta unidade monolítica com contornos definidos a ser meramente “descoberto” pelo
trabalho historiográfico, mas uma narrativa que vai sendo composta a partir de elementos
diversos e muitas vezes contraditórios, a elaboração histórica acerca dos quilombos é parte de
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um processo político onde não apenas a dimensão passada está em jogo como também a
presente. Este aspecto dialógico das interpretações acerca dos quilombos – na qual a
compreensão do passado influi diretamente na manutenção do presente e as posições
presentes concorrem para as leituras possíveis acerca do passado – sofreu maior exposição à
medida que as disputas acerca da definição do conceito se ampliaram em decorrência da
inflexão causada pelo artigo 68 da Constituição de 1988. Cabe ressaltar, que esta aprovação
resulta especialmente da pressão e luta das próprias comunidades quilombolas, Movimento
Negro e segmentos apoiadores.
As pretensões de neutralidade da academia e ciência ocidentais, de verve eurocêntrica,
racista e machista, escamotearam a correlação de forças e das afiliações ideológicas e
políticas do discurso e prática historiográfica; a isto devemos a persistência, ainda hoje, de
modelos interpretativos ligados a concepções do século XVIII, como a do Conselho
Ultramarino. CARRIL (2006) nos alerta acerca disto:

A definição do Conselho Ultramarino tornou jurídica a questão das fugas de
escravos, baseando-a na noção de escravos fugitivos, mas a realidade territorial dos
quilombos no período atual nos leva a identificar outras origens, ou processos
formativos quilombolas, tornando-se um obstáculo conceitual e interpretativo à
implementação daquele artigo constitucional. A constatação de várias e diversas
origens de quilombos no Brasil nos apresenta um campo de discussão sobre a
identidade e a territorialidade. (CARRIL, 2006, p.165)

A identidade e territorialidade são elementos centrais para a compreensão atual da
experiência dos quilombos, porém, o estatuto jurídico de “fugitivos” ou caracterização como
uma espécie de “ameaça subversiva” deram a tônica da interpretação feita pelos poderes
coloniais. Podemos dizer que o enfrentamento dos quilombos e dos poderes coloniais – e
derivados destes – continua enquanto disputa simbólica no que toca a definição de quilombo.
Gostaríamos de aprofundar um pouco mais este ponto, apresentando uma argumentação de
SCHMITT, TURATTI e CARVALHO (2002) em diálogo com um autor por elas
apresentado:

Ao fazer a crítica do conceito de quilombo estabelecido pelo Conselho
Ultramarino, Almeida (1999, p. 14-15) mostra que aquela definição constitui-se
basicamente de cinco elementos: 1) a fuga; 2) uma quantidade mínima de fugidos;
3) o isolamento geográfico, em locais de difícil acesso e mais próximos de uma
“natureza selvagem” que da chamada civilização; 4) moradia habitual, referida no
termo “rancho”; 5) autoconsumo e capacidade de reprodução, simbolizados na
imagem do pilão de arroz. Para ele, com os instrumentos da observação etnográfica
“se pode reinterpretar criticamente o conceito e asseverar que a situação de
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quilombo existe onde há autonomia, existe onde há uma produção autônoma que
não passa pelo grande proprietário ou pelo senhor de escravos como mediador
efetivo, embora simbolicamente tal mediação possa ser estrategicamente mantida
numa reapropriação do mito do “bom senhor”, tal como se detecta hoje em
algumas situações de aforamento”.
O autor exemplifica situações que contrariam esses cinco elementos da
definição, como o caso do quilombo Frechal, no Maranhão, localizado a cem metros
da casa grande, ou casos onde o quilombo esteve na própria senzala, representado
por formas de produção autônoma dos escravos que poderiam ocorrer – e de fato
ocorriam –, sobretudo em épocas de decadência de ciclos econômicos, fossem
agrícolas ou de mineração. Diversos trabalhos mais recentes a respeito de
comunidades negras com origem mais diretamente relacionada à escravidão têm
demonstrado que a economia interna desses grupos está longe de representar um
aspecto isolado em relação às economias regionais da Colônia, do Império e da
República. (SCHMITT, TURATTI e CARVALHO, 2002, p. 2)

Como expresso acima, o fenômeno de aquilombamento compreende experiências
diversas sendo possível o aquilombamento nas antigas senzalas, conquanto que seja satisfeita
a condição de produção autônoma pela população negra.
A definição de 1740 dada pelo Conselho Ultramarino no qual quilombo seria “toda
habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele” (SCHMITT, TURATTI e
CARVALHO, 2002, p. 2, grifo nosso) contradita a interpretação de que, para os poderes
coloniais, era necessário qualquer tipo de produção autônoma para constituir um quilombo.
Onde havia homens e mulheres negras, mesmo que em pequena quantidade, fora da
zona de controle dos poderes coloniais instituídos, havia quilombo, e estes deveriam ser
destruídos. MOURA (apud LEITE, 1999, p. 338) aponta essa abordagem ao afirmar que
“essas comunidades de ex-escravos organizavam-se de diversas formas e tinham proporções
e duração muito diferentes. Havia pequenos quilombos, compostos de oito homens ou pouco
mais; eram praticamente grupos armados”.
Na medida em que os poderes coloniais ampliam a definição de quilombo para abarcar
não apenas as comunidades auto-suficientes que - em maior ou menor grau de isolamento e
autonomia - constituíam uma possibilidade alternativa ao modo colonial, mas também
“ajuntamentos de escravos fugidos” com mais de cinco pessoas, estabelecem um marco
interpretativo que é determinante nisto que chamamos de disputa simbólica acerca da
definição de quilombo.
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Não se limitando a disputarem com a experiência vivida, passaram os poderes
coloniais e seus derivados a disputarem a experiência anunciada13: se não é possível eliminar
fisicamente os agrupamentos quilombolas, então buscar-se-ia impedir-lhes o estatuto de
comunidade, “são apenas negros fugidos perdidos num fim de mundo”. É este o caráter da
disputa ainda hoje vigente em torno da identidade de quilombola. SILVA (2000) aborda este
ponto, ao analisar o contexto e princípios de formação dos quilombos:

Os quilombos, organizações que se constituíram como uma das expressões do
desejo de liberdade, assumiram feições organizacionais que levaram em conta os
fatores geográficos, ecológicos e o campo de forças sociais próprios ao momento da
insubordinação e ocupação do território. Nem sempre se tratava de uma decisão
aleatória ou intempestiva de “fugir para o mato” e isolar-se. Como lembra Clóvis
Moura, nas várias regiões do país, “a tática de luta dos quilombos variará de acordo
com certas circunstâncias e condições”. Os quilombolas das cercanias de Salvador
— de Campinas e Santo Amaro de Ipitanga, por exemplo — vinham, furtivamente, à
noite, à cidade para se abastecer de pólvora, chumbo e outros utensílios de defesa.
Assim, não há um desenvolvimento linear dos quilombos, nem suas conformações
obedeceram a regras únicas e válidas para todos os lugares. As concepções
unidimensionais sobre os quilombos não deixam espaço para que se perceba que os
homens e mulheres negros submetidos à escravidão tiveram atitudes originais em
diferentes momentos e espaços da luta contra o escravismo. (SILVA, 2000, p. 271)

A experiência dos quilombos, até para a sua própria manutenção diante dos constantes
ataques coloniais, englobou a estratégia de flexibilidade, onde muitas vezes o espaço ocupado
pelas/os quilombolas era atacado e destruído para ser em seguida reterritorializado, seja em
outro lugar, seja no mesmo espaço em algum momento posterior. GOMES (1996) aponta a
simbologia, emprestada da bacia cultural grega, pelas autoridades coloniais adotada para
interpretar esta dinâmica dos quilombos:

Os negros escravizados procuraram sempre que puderam resistir à opressão a
eles imposta no interior dos complexos mundos da escravidão. Buscavam nas
diversas formas de enfrentamento – nas quais incluíam agenciamentos e percepções
políticas com significados próprios - conquistar aquilo que concebiam como
liberdade. Fazendo referências à mitologia grega, quando Hércules defrontrou-se
13

BENJAMIM (apud GILROY, 2001) apresenta importante análise acerca deste processo:
Articular historicamente o passado não significa aceitá-lo ‘do jeito que ele realmente
era’. Significa apropriar-se de uma memória quando ela eclode em um momento de perigo. O
materialismo histórico deseja reter essa imagem do passo que inesperadamente se manifesta
ao homem, destacado pela história em um momento de perigo. O perigo afeta tanto o
conteúdo da tradição como os seus receptáculos. A mesma ameaça paira sobre ambos: a de
tornar-se uma ferramenta das classes dominantes. Cada era deve fazer novamente a tentativa
de arrancar a tradição do conformismo que está prestes a engolfá-la. O Messias chega não
apenas como redentor, mas como subjugador do Anticristo. Somente terá o dom de avivar a
fagulha da esperança no passado o historiador que estiver firmemente convencido de que nem
mesmo os mortos estarão a salvo do inimigo se este vencer. E este inimigo não tem deixado
de ser vitorioso. (BENJAMIM apud GILROY, 2001, p. 351)
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com a indestrutível Hidra de Lerna - monstro de várias cabeças, que mesmo depois
de cortadas renasciam -, as autoridades coloniais de diversas regiões escravistas das
Américas tentaram destruir as comunidades formadas por fugitivos escravos. Diziam
que os quilombos, palenques, cumbes, mocambos, mambises, maroons ou ladeiras
eram como verdadeiras hidras. Igualmente, eram invencíveis. Quando pareciam
estar destruídos, ressurgiam mais fortes e assustadoras. Em 1751, como assinalou
Price, um antigo governador do Suriname, ao voltar à Holanda, comentou que era
necessário um “trabalho” como o de Hércules para dar fim às comunidades de
maroons — principalmente os saramakas — que estavam por toda a parte daquela
colônia.
Em trabalho recente, neste caso para o ano de 1878, igualmente destacamos
como as autoridades da província do Rio de Janeiro também referiam-se aos
quilombos locais como hidras. Esses quilombos, situados na região fluminense de
Iguaçu, já preocupavam aquelas autoridades desde o início do século XIX. O
ministro da Justiça, na ocasião, cobrava das autoridades policiais “imediatas
medidas” para pôr fim a esses redutos de fugitivos, impedindo assim — segundo ele
— que se reproduzissem da “semelhança da fábula da Hidra de Lerna” (GOMES,
1996, p. 41-42)

A necessidade de responder a esta capacidade dos quilombos levou os poderes
coloniais a elaborarem contra-estratégias para destruir não apenas a presença física
quilombola, mas também sua capacidade de reestruturar-se. Podemos considerar como um
derivado destas contra-estratégias a interpretação reducionista do modelo de ocupaçãodesocupação–reocupação14 territorial na prática quilombola como uma mera intermitência,
diante da qual os quilombos nunca manteriam uma cadeia de continuidade. Nesta
interpretação o quilombo é um lugar, não um modo organizativo, sendo assim, a reprodução
de vários quilombos no mesmo espaço não garantiria uma forma de continuidade territorial e
nem decorreria da dinâmica interna do princípio de aquilombamento, mas apenas uma
coincidente persistência de um fenômeno aleatório. Em contraposição a esta perspectiva,
LEITE (1999) – em rico diálogo com MOURA (1981) – nos traz uma importante
contribuição:

As abordagens socioantropológicas a partir da década de 70 procuram
enfatizar os aspectos organizativos e políticos dos quilombos. O quilombo como
uma forma de organização, tal como enfocado por Clóvis Moura (1981), irá
14

Traçando um paralelo com a linguagem musical, poderíamos denominar este vazio ocupacional de síncope,
que é a batida que falta. Como argumenta SODRÉ (1979, p. 17), a sincopa “é a ausência no compasso de
marcação de um tempo (fraco) que, no entanto, repercute noutro mais forte”. Para o autor este efeito de síncope,
encontrado tanto nas músicas tradicionais africanas, quanto no samba e no jazz seria um marcador da base
cultural africana destas expressões artísticas. Continua ele: “É o corpo que também falta – no apelo da sincopa.
Sua força magnética, compulsiva mesmo, vem do impulso (provocado pelo vazio rítmico) de se completar a
ausência do tempo com a dinâmica do movimento corporal no espaço. (...) a síncope incita aqueles que escutam
a preencher o espaço vazio com uma marcação do corpo através do seu balanço, das palmas, dos meneios, da
dança.” (SODRÉ, 1979, p.17). Assim, comparativamente, poderíamos designar este modus operandi da
ocupação territorial quilombola de “modelo de síncope” ou “modelo sincopado”.
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acontecer em todos os lugares onde ocorreu a escravidão. Este autor utiliza o
conceito de resistência, enfatizando-o como uma forma de organização política[...]
[...]A característica que torna singular o quilombo do período colonial e do
atual, para este autor, decorre do fato de que todas as experiências já conhecidas
revelam uma certa capacidade organizativa dos grupos (veja-se também Moura,
1981). Destruídos dezenas de vezes, reaparecem em novos lugares, como
verdadeiros focos de defesa contra um inimigo sempre ao lado. Ter uma base
econômica que permitia a sobrevivência de um grande grupo significou, desde o seu
início, uma organização sociopolítica com posições e estrutura de poder bem
definidas, até porque “o inimigo externo”, caracterizado pelas invasões freqüentes,
vem impondo, ao longo da história, a necessidade de uma defesa competente da área
ocupada. Este caráter defensivo começa a mudar, em parte, com a Abolição, quando
mudam-se os nomes e as táticas de expropriação, e a partir de então a situação dos
grupos corresponde a outra dinâmica, a da territorialização étnica como modelo de
convivência com os outros grupos na sociedade nacional. Mas, por outro lado,
inicia-se a longa etapa de construção da identidade destes grupos, seja pela
formalização da diferenciação étnico-cultural no âmbito local, regional e nacional,
seja pela consolidação de um tipo específico de segregação social e residencial dos
negros, chegando até os dias atuais. Por isto mesmo, Clóvis Moura chega à
conclusão de que o quilombo vira “fato normal” na sociedade escravista e desta até
os dias atuais. Esse “fato normal” levantado por Moura é elucidativo da
operacionalidade do termo para descrever o fenômeno na atualidade, já que há
evidências de que um processo de segregação residencial dos grupos de fato ocorreu,
bem como o deslocamento, o realocamento, a expulsão e a reocupação do espaço.
Isto vem reafirmar que, mais do que uma exclusiva dependência da terra, o
quilombo, neste sentido, faz da terra a metáfora para pensar o grupo e não o
contrário. [...] (LEITE,1999, pp.338-339)

A íntima relação para os quilombolas entre o grupo e a terra, isto é, entre seus modos,
fazeres e saberes sócio-culturais e a base territorial onde estes se constroem – e que é por estes
construída – é um outro elemento necessário a compreensão do fenômeno de aquilombamento
que tem, muitas vezes, sofrido deturpações interpretativas nas exegeses correntes.
Estas interpretações costumam reduzir a relação grupo-terra no processo de
aquilombamento a uma mera equação de dependência, onde o primeiro termo, o grupo, só
existisse em função do segundo, a terra, intentando inibir, neste modelo interpretativo, a
capacidade dos agrupamentos quilombolas enquanto sujeitos históricos, capazes de
territorializar os espaços e restabelecer conexões com a terra. Contrariando esta perspectiva, a
experiência dos quilombos vem mostrando que a terra ganha contornos próprios à medida que
esta mediada pela relação com o grupo, da mesma maneira que a coletividade, ganha sentido a
partir do lugar onde esta fundeada.
Analisando a experiência de Rio das Rãs, SILVA (2000) apresenta-nos como este
processo se dá para aquela comunidade quilombola:

Os quilombolas do Mucambo do Pau Preto ocuparam o território de Rio das
Rãs tão somente para criar, plantar, caçar e coletar para a sobrevivência. Nunca
houve a preocupação em legalizar a área por eles imemorialmente habitada, até
porque compartilham a concepção de que a terra é um valor moral e espiritual (ver
nota 9), cuja validade secular está associada ao trabalho familiar que cria os bens
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necessários à reprodução da comunidade. Um poema, expressão do novo discurso
em Rio das Rãs, exemplifica a concepção que eles têm do território que lutam para
preservar:
Quando falamos de família
Falamos também de terra
Uma coisa sem a outra não é completa
E quem vai por aí não erra...
(De autoria desconhecida)
(SILVA, 2000, p. 292)

No esforço de compreender a experiência de Rio das Rãs à luz da noção de quilombo
– e considerando os quilombos como um mesmo fenômeno, mas com diferentes situações de
surgimento e conformação na história – o autor argumenta que em pesquisas etnográficas
realizadas em algumas das muitas comunidades negras rurais há recorrência de certos
aspectos na trajetória destes grupos: a) que estas populações não tinham, até certo estágio das
suas histórias, a preocupação de legalizar as terras que ocupavam, pois não as tinham nem as
têm enquanto bens mercantis; b) a evidente preocupação em manter o meio ambiente
equilibrado, daí o uso da terra não obedecer a padrões de parcelamento e as atividades
agrícola, pecuária, pesqueira e extrativista serem articuladas e exploradas sazonalmente; c) as
comunidades negras rurais não são grupos que se isolaram da sociedade envolvente, ao
contrário do que estudiosos do tema costumam afirmar; d) os laços de parentesco,
consangüíneos ou por afinidade, são a base da organização social; e, finalmente, e) as
histórias desses grupos, de maioria negra, são reconstruídas a partir de narrativas orais. Estes
pontos expressam de maneira contundente a dinâmica das práticas de aquilombamento.
Reproduzimos aqui a nota 9, anteriormente referida, pela sua expressividade no que
toca a relação – subjetiva e objetiva – entre terra e grupo dentro de uma experiência
quilombola:

A noção de propriedade do Sr. Chico Tomé, 105 anos, quilombola da
localidade do Retiro, em Rio das Rãs, é ilustrativa. Para ele, “não tem terra aqui pra
negócio, pra ninguém. Tem pra todo mundo trabaiá, pode fazer suas roça, pode
fazer suas casa, criar seus porco, criação que quiser, mas negócio não tem (...) A
terra é nossa mãe, como é que um fí pega uma mãe pra vender, com todos os
esforço que ela deixou aí pra todo mundo sobreviver? (...) Então, resultado, nós tem
direito de vender o que nossa mãe nos dá, mas pra pegar nossa mãe e vender não
tem direito, não.” (SILVA, 2000, p. 269)

Acreditamos que a abordagem interpretativa que busca minimizar a noção de
quilombo enquanto experiências comunais, com continuidade histórica e vinculadas a terra,
mas não restritas à mesma, é tributária da lógica colonial oficializada com a definição jurídica
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apresentada pelo Conselho Ultramarino em 1740. Se não se pode negar aos quilombos o
direito à terra, percorre-se o caminho inverso, agrilhoando todo quilombo a um espaço
específico, onde este já teria se constituído há décadas, às vezes séculos, de modo que aquelas
comunidades se tornem confinadas a terra que por luta e direito conquistaram em decorrência
de uma lógica determinística que pode, mais cedo ou mais tarde, ser voltada contra as próprias
comunidades: para se constituir quilombo, uma comunidade precisa necessariamente estar
sediada em territórios reconhecidos como “quilombolas”; para permanecer “quilombo”, a
comunidade deve manter-se nos limites do território demarcado e perpetuar os modos tidos
como quilombolas, numa replicação de viés ahistórico e folclorizante.
Tendemos a ler o esforço de destruição e/ou paralisação das experiências quilombolas,
tanto as atuais quanto as históricas – que enfrentaram estas tentativas durante suas existências
e as enfrentam agora, num embate extemporâneo, para garantir sua continuidade como
referência e ancestralidade –, como resultado da incompatibilidade entre a existência dos
quilombos, enquanto prática e projeto societário, e a ordem colonial e neocolonial.
Os quilombos figuraram durante toda história do Brasil como uma alternativa em
curso ao modelo imposto pelas potências européias, e, para estas, a alternativa quilombola não
podia existir nem concretamente, nem sobreviver enquanto narrativa inspiradora ou projeto
nas interpretações futuras:

Na literatura histórica tradicional, tanto a conservadora quanto a crítica,
quilombo é “ajuntamento de escravos fugidos”, informe e passivo. A pesquisa
histórica mais recente, entretanto, substituiu a visão de desordem, no interior do
quilombo, pela de ordem alternativa. Alternativa em face de que? Da formação
social colonial. Em que consistia essa alternatividade? Sumariamente: fartura no
quilombo versus penúria nos engenhos; policultura versus monocultura; produção
voltada para dentro versus economia de exportação; trabalho coletivo versus
trabalho escravo; acordo ecológico versus predatorismo; apropriação coletiva da
terra versus apropriação monopolística; convivência racial versus segregação; e
assim por diante. Não admira, de nenhuma forma, que o colonialismo português
(espanhol entre 1580 e 1640; e holandês entre 1630 e 1654) não desse quartel aos
quilombos: percebia-os como seu antagônico, dois estados no mesmo território. Os
quilombos realizavam ocupação pela força da terra — o mais precioso bem da
sociedade colonial —, valorizando-a; não pagavam impostos e, muitas vezes,
cobravam pedágios aos fazendeiros. (SANTOS, 1999, p. 19).

Esta alternatividade, para usar o termo de Joel Rufino dos SANTOS (1999),
consagrou-se – não sem conflitos e reajustes – como um balizador para muitos segmentos
dentro do que poderíamos chamar de Movimento Negro organizado, isto é, a gama de
organizações que se pautam a partir da centralidade da questão racial na luta pela
emancipação do povo negro. Em muitos momentos, a relação destas organizações e suas/seus
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militantes com os quilombos aconteceu de forma superficial e/ou romantizada, porém, à
medida em que se aprofundaram os estudos e, principalmente, o contato com as comunidades
quilombolas contemporâneas, estas perspectivas foram minimizadas. Acreditamos que a luta
pelo reconhecimento e suporte público às comunidades quilombolas propalada em 1988
durante a Constituinte foi fundamental para esta mudança qualitativa nas relações.
Enquanto continuum das históricas lutas mantidas pelas comunidades quilombolas, a
luta pelo direito a terra reflete o desdobramento das relações entre estas comunidades e as
elites, especialmente a dos grandes proprietários de terra, que em geral estão amparadas pelo
aparelho do Estado.
Para LEITE (1999, p. 335), no processo de formação social brasileiro o usufruto,
posse e propriedade dos recursos naturais tornaram-se moeda de troca, o que configurou um
sistema “disfarçadamente” hierarquizado pela cor da pele e onde a cor passou a instruir níveis
de acesso – principalmente em relação a escola e a compreensão do valor da terra segundo a
lógica da sociedade nacional –, passou mesmo a ser valor “embutido” no “negócio”.
Entendemos que a conformação da sociedade brasileira instituiu e hierarquizou
racialmente não apenas o acesso aos espaços sociais, mas as pessoas. Não apenas os
chamados “recursos naturais” – o meio ambiente e as possibilidades materiais que ele nos
oferta – tornaram-se moeda de troca, as pessoas – prioritariamente as negras – enfrentaram e
enfrentam constantes tentativas de sujeição nas quais a sociedade brasileira intenta tornar-lhes
“coisas”, ou “bens semoventes”, segundo a terminologia colonial. Esta lógica desencadeou
um processo de efeitos devastadores:

Processos de expropriação reforçaram a desigualdade destes “negócios”, de
modo a ser possível hoje identificar nitidamente quem foram os ganhadores e
perdedores e quem, ao longo deste processo, exerceu e controlou as regras que
definem quem tem o direito de se apropriar (Lovell, 1991, p. 241-362). Já a primeira
Lei de Terras, escrita e lavrada no Brasil, datada de 1850, exclui os africanos e seus
descendentes da categoria de brasileiros, situando-os numa outra categoria separada,
denominada “libertos”. Desde então, atingidos por todos os tipos de racismos,
arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia – e denuncia –, os negros foram
sistematicamente expulsos ou removidos dos lugares que escolheram para viver,
mesmo quando a terra chegou a ser comprada ou foi herdada de antigos senhores
através de testamento lavrado em cartório. Decorre daí que, para eles, o simples ato
de apropriação do espaço para viver passou a significar um ato de luta, de guerra.
Tudo isto se esclarece quando entra em cena a noção de quilombo como forma de
organização, de luta, de espaço conquistado e mantido através de gerações. O
quilombo, então, na atualidade, significa para esta parcela da sociedade brasileira
sobretudo um direito a ser reconhecido e não propriamente e apenas um passado a
ser rememorado. Inaugura uma espécie de demanda, ou nova pauta na política
nacional: afro-descendentes, partidos políticos, cientistas e militantes são chamados
a definir o que vem a ser o quilombo e quem são os quilombolas. A partir da
Constituição Federal promulgada em 1988, cujo artigo 68 das Disposições
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Transitórias prevê o reconhecimento da propriedade das terras dos “remanescentes
das comunidades dos quilombos”, o debate ganha o cenário político nacional. Por
trás de algumas evidências, pistas e provas, surgem novos sujeitos, territórios, ações
e políticas de reconhecimento. (LEITE, 1999, p. 335)

As formas de dominação e exploração, modificadas pelo correr histórico, são
contrapostas por novas abordagens nos modos dos quilombos, que as traduzem e – muitas
vezes em diálogo com o contexto das relações sociais – buscam superá-las. De instituições
transculturais do continente Africano, ainda no século XVI, passando por uma complexidade
de modos organizativos durante o período colonial nas Américas, até os atuais modos de luta
e afirmação cultural dos quilombos contemporâneos, o princípio de aquilombamento vem
constituindo uma via válida para a autonomia das comunidades negras, sejam nos ermos, no
campo ou nas cidades. Analisando as comunidades quilombolas atuais SANTOS (1999)
afirma que:

[...] Um quilombo contemporâneo é, sobretudo, uma família extensa, de
parentesco real ou simbólico. Como na África tradicional, a suprema danação aqui é
ser sozinho.
É também característica dessas comunidades o que se convencionou chamar
posse útil da terra — a propriedade comunitária repartida em pequenas roças entre
as famílias, cada cabeça de família escolhendo livremente o terreno que pretende
roçar; e, enfim, a prática de várias formas de ajuda mútua. O roçado esgota a
quantidade de trabalho social disponível apenas nas comunidades mais isoladas — e
dessas a pesquisa até aqui encontrou muito poucas. Naquelas em que a inserção na
sociedade envolvente é maior, o negro quilombola se encontra em situação ambígua,
o mesmo tempo de camponês livre (quando lavra a roça familial) e de assalariado
urbano (quando busca na cidade próxima um complemento de sobrevivência).
Quanto à religiosidade, os quilombos contemporâneos, até onde se pode apurar, são
de um pertinaz catolicismo. Os isolados negros, como também já foram chamados,
recalcam os cultos ancestrais como quaisquer outros agrupamentos negros,
funcionando o catolicismo militante, e já nos vinte últimos anos o pentecostalismo,
como ligação com a sociedade nacional. (SANTOS, 1999, pp. 130-131)

O perfil religioso das comunidades quilombolas, onde há uma forte presença do
catolicismo e, mais recentemente das religiões evangélicas, é outro elemento que desmonta a
tese de isolamento e imobilismo dos quilombos, embora não compartilhemos da
generalização expressa pelo autor de que “quaisquer agrupamentos negros” recalcam os seus
cultos ancestrais. Ainda que o cristianismo esteja, em suas variadas formas, compondo a
identidade religiosa dos quilombolas contemporâneos, em muitas comunidades quilombolas
encontramos referenciais atuais da permanência de religiosidade de matriz africana (SILVA,
1998).
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Para SANTOS (1999) os quilombos contemporâneos, expressão reafirmada pelo autor
frente à de “remanescentes de quilombos”, são comunidades percebidas como peculiares,
tanto por si, quanto pela sociedade circundante. Estas comunidades se destacam pela posse
útil da terra, ar de família, catolicismo militante e certa propriedade enzimática – isto é, a
originalidade decorrente da maneira única de combinar as características pretensamente
universais da sociedade brasileira e mundial sobre a base de uma memória africana.
Possuindo assim, “um agente catalisador, uma enzima capaz de alterar o movimento de
reação das mais diversas substâncias com que entra em contato, sem se alterar ela própria
durante o processo.” (SANTOS, 1999, p. 131).
Porém, para o autor, o elemento mais importante ou premente em relação aos
quilombos contemporâneos é a “tensão de cerco” a que estes estão submetidos, já que o
crescimento econômico brasileiro se realiza por vias que exigem a expropriação do que ele
chama de “diminutas ilhas”, ocupantes em alguns casos dos derradeiros espaços de terra fértil
não apropriados; cabe-nos frisar que “não apropriados” significa, em relação a estas
comunidades, não haver propriedade nos termos da apropriação capitalista moderna. Afirma
SANTOS (1999, p. 131) que, devido a esta tensão de cerco, “não por acaso os ‘papéis de
posse’ são a sua paranóia coletiva” para as comunidades.
Na mesma medida em que a “paranóia” é coletivizada, a noção e direito de
propriedade também; LEITE (1999, p. 344) expõe que no texto constitucional referente a
titulação das terras de quilombo, é “a comunidade” o sujeito da oração, donde derivam “os
remanescentes”, posteriormente denominados quilombolas. Assim, para a autora, o artigo
constitucional, ainda que indiretamente, instrui a maneira como a questão deve ser abordada
no campo jurídico: é o grupo, e não o indivíduo, que determina a identificação enquanto
sujeitos do referido direito. Esta abordagem legal estaria assim contemplada no modo de vida
coletivo dos quilombos, onde a participação de cada pessoa no dia-a-dia se dá no sentido de
comunidade; em alguma medida o texto constitucional posiciona o sentido do quilombo no
grupo e sua relação com a terra, e não na terra como determinante para identificar o grupo:

Não é a terra, portanto, o elemento exclusivo que identificaria os sujeitos do
direito, mas sim sua condição de membro do grupo. A terra, evidentemente, é
crucial para a continuidade do grupo, do destino dado ao modo coletivo de vida
destas populações, mas não é o elemento que exclusivamente o define. É importante
não confundir o pleito por titulação das terras que vêm ocupando ou que perderam
em condições arbitrárias e violentas com os critérios de constituição e formação
histórica da coletividade. Neste caso, de todos os significados do quilombo, o mais
recorrente é o que remete à idéia de nucleamento, de associação solidária em relação
uma experiência intra e intergrupos. A territorialidade funda-se imposta por uma

73

fronteira construída a partir de um modelo específico de segregação, mas sugere a
predominância de uma dimensão relacional, mais do que de um tipo de atividade
produtiva ou vinculação exclusiva com a atividade agrícola, até porque, mesmo
quando ela existe ela aparece combinada a outras fontes de sobrevivência. Quer
dizer: a terra, base geográfica, está posta como condição de fixação, mas não como
condição exclusiva para a existência do grupo. A terra é o que propicia condições de
permanência, de continuidade das referências simbólicas importantes à consolidação
do imaginário coletivo, e os grupos chegam por vezes a projetar nela sua existência,
mas, inclusive, não têm com ela uma dependência exclusiva. Tanto é assim que
temos hoje inúmeros exemplos de grupos que perderam a terra e insistem em
manter-se como grupo, como o caso do Paiol de Telha, no Paraná. Trata-se,
portanto, de um direito remetido à organização social, diretamente relacionado à
herança, baseada no parentesco; à história, baseada na reciprocidade e na memória
coletiva; e ao fenótipo, como um princípio gerador de identificação, onde o
casamento preferencial atua como um valor operativo no interior do grupo. (LEITE,
1999, p. 344-345)

Esta compreensão de quilombo associada a noção de agrupamentos organizados,
coligados por fazeres e tradições dispostos numa base de memória e ancestralidade africana,
nos quais a terra é incorporada como um fator preponderante, mas não redutor, ampliou a
concepção acerca dos caminhos históricos percorridos pelas comunidades quilombolas e, em
certa medida, possibilitou a abertura de novos rumos. O território configura-se como elemento
fundante para a experiência quilombola, mas não a reduz enquanto disposição para
(re)territorializar-se.
A poesia de domínio da comunidade de Rio das Rãs, “Quando falamos de
família/Falamos também de terra/Uma coisa sem a outra não é completa/E quem vai por aí
não erra...”, versa sobre esta dinâmica, que não é de causalidade simples: Falar de família não
é falar de terra porque a terra é a condição para a família, mas, antes, falar de família é falar
também da terra porque a terra é integrante da família. Que bem o diga seu Chico Tomé, ao
assegurar que “a terra é nossa mãe”. Terra/Família estão em condição interdependente, na
qual a família se completa pela terra, mas que não necessariamente se desfaz diante da
ausência desta. Aparentemente, este tipo de argumentação que reduz a experiência quilombola
a um mero efeito do seu lugar espacial ignora que os quilombos ressurgem nas Américas
como uma conformação no exílio, no qual a presença da “terra” - enquanto espaço original foi reelaborada pela “família”.
As

inúmeras

possibilidades

de

reconstrução

perpetradas

pelos

quilombos

redimensionaram as possibilidades de interpretação. A dimensão de organização, a chamada
“Família”, pode ser vista em outras conformações sociais de origem africana. SANTOS
(1999) inclui, em diálogo com o livro “Os Nagô e a Morte” de Juana ELBIEN (1977) – a
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quem ele se refere como uma especialista –, algumas destas conformações sociais no seu
entendimento de quilombos contemporâneos:

Quilombo contemporâneo é uma expressão que cobre, por extensão, roças de
candomblé, terreiros de xangô e de cultos de origem africana em geral (como o da
Casa das Minas, de São Luís). Elas constituem famílias rituais, representam certo
padrão de geração e distribuição de renda contraposto ao da sociedade envolvente.
Reelaboram sem cessar, numa palavra, o que a antropologia chama estratégias de
sobrevivência, conjunto de maneiras adaptativas às situações sócio-econômicas
desfavoráveis. Eis a visão de uma especialista: “Esses ‘terreiros’ constituem
verdadeiras comunidades que apresentam características especiais. Uma parte dos
membros do ‘terreiro’ habita no local ou nos arredores do mesmo, formando às
vezes um bairro, um arraial ou um povoado. Outra parte de seus integrantes mora
mais ou menos distante daí, mas vem com certa regularidade e passa períodos mais
ou menos prolongados no ‘terreiro’ onde eles dispõem às vezes de uma casa ou, na
maioria dos casos, de um quarto numa construção que se pode comparar a um
‘compound’. O vínculo que se estabelece entre os membros da comunidade não está
em função de que eles habitem num espaço: os limites da sociedade egbé não
coincidem com os limites físicos do ‘terreiro’. O ‘terreiro’ ultrapassa os limites
materiais (por assim dizer pólo de irradiação) para se projetar e permear a sociedade
global. Os membros do egbé circulam, deslocam-se, trabalham, têm vínculos coma
sociedade global, mas constituem uma sociedade ‘flutuante’, que concentra e
expressa sua própria estrutura nos ‘terreiros’.[...] ‘Compound’ é um termo
comumente aplicado, na Nigéria, a um lugar de residência que compreende um
grupo de casas ou de apartamentos ocupados por famílias individuais relacionadas
entre si por parentesco consangüíneo.” (SANTOS,1999, p. 128-131)

O “Compound” é uma realidade mais ou menos comum nas diversas comunidades
negras rurais e urbanas no Brasil, onde a família extensa de origem africana congrega diversos
núcleos parentais numa rede consangüínea ou de afinidade; as Comunidades-Terreiro,
também congregam a partir da dimensão religiosa o mesmo princípio da família extensa. O
entrelaçamento do quilombo enquanto um modo organizativo e sua função de manutenção e
atualização da memória africana reforçam sua pujança cultural:

[Os quilombos] seriam desde sempre, e ainda hoje, comunidades pobres,
mas não miseráveis, estando a diferença em que as primeiras conhecem a escassez
mas não a penúria, mantendo intactas a coesão grupal; e a capacidade de recriar
estratégias coletivas de sobrevivência. Não por acaso se nota, ainda hoje, na
sociedade envolvente, respeito pelas “terras de preto”, certa admiração pelo seu
estilo de vida e o reconhecimento quase geral da hegemonia cultural que esses
aglomerados exercem. (SANTOS, 1999, p. 139)

Mesmo que não entendamos os quilombos como comunidades pobres, acordamos com
a perspectiva de SANTOS (1999) sobre a escassez como uma constante ameaça ao modo
quilombola, principalmente devido à “tensão de cerco” e perseguição constante que os
quilombos têm que enfrentar. Refutamos a noção de permanente escassez – isto é, pobreza –
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nos quilombos, primeiro por refutarmos o princípio de acumulação capitalista como
parâmetro para abalizar a dinâmica produtiva e econômica nas comunidades quilombolas;
segundo, porque historicamente os quilombos demonstraram mais fartura e potencial de
distribuição coletiva e solidária dos excedentes produtivos que as sociedades que os
circundam; por fim, reforçamos o aspecto cultural da natureza distributiva e solidária das
comunidades quilombolas: a escassez e a fartura são mais ou menos compartilhadas por toda
a comunidade, que busca influir a partir de suas bases culturais nas flutuações entre estes dois
pólos, e não apenas ser determinada por eles.
À medida que cresce, na contemporaneidade, a compreensão dos quilombos como
unidades organizacionais produtivas e de relação com o meio, fincadas num processo de
continuidade e atualização ancestral, surgem novos usos e sentidos da identidade e
pertencimento quilombola, especialmente no meio da juventude negra e empobrecida das
áreas periféricas nas grandes cidades. O quilombo é apresentado assim, enquanto uma
unidade cultural:

Mais recentemente chamou a atenção da mídia e dos especialistas o
surgimento de agrupamentos urbanos auto-identificando-se como quilombolas,
experimentando uma expressão cultural própria e diferenciada no entorno das
grandes metrópoles, a exemplo e com influências de fenômenos semelhantes norteamericanos, como nos casos do Hip-Hop e Funk, assumidas abertamente como
revolta da negritude excluída em suas publicações e escritos. Estas formações
sociais, e até por serem formas novas de uma mesma antiga revolta, exigem ser
compreendidas e explicadas, inclusive no plano comparativo com os quilombos
rurais tradicionais.
Do ângulo da geografia e da interdisciplinaridade, dá-se também a
coincidência de que a localização destes quilombos “culturais” urbanos seja, como
os rurais, embora de forma diversa, pontos sensíveis da relação sociedade-natureza, como no estudo de caso selecionado para este trabalho (região de Campo Limpo/São
Paulo/SP). Como os espaços menos disputados pela especulação imobiliária foram
os pontos da periferia onde se concentram os excluídos, ali irão defrontar-se,
inclusive estas manifestações quilombolas citadas, com os desafios da preservação
dos mananciais e dos raros redutos florestados das metrópoles frente a políticas
ambientais que excluem o uso nas áreas de proteção. (CARRIL, 2006, p. 164)

De maneira similar a apropriação da noção de quilombo pela juventude negra urbana,
o quilombo enquanto elemento inspirador e referência política não passou despercebido pelos
grupos e organizações do Movimento Negro. SANTOS (1999, p. 124) atribui esta influência e
simbologia do quilombo sobre as organizações negras devido ao fato do mesmo figurar como
“a mais avançada dentre as formas de rejeição às regras do jogo colonial-escravista — ou, se
se preferir, a inserção social pela construção de uma maneira alternativa de estar no mundo”.
Isto, para o autor, garantia ao quilombo o poder de por em risco o “edifício escravista”,
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tornando-o o “inimigo portas-a-dentro” da legislação colônia – daí o porquê deste perfilar
como a forma mais avançada de rejeição:

O quilombo funcionaria como símbolo exato da rebeldia negra, não fosse
uma circunstância: quilombola foi tanto Zumbi, quanto seu antípoda, Ganga Zumba.
O segundo figura em destaque no bestiário dos movimentos negros, pela paz que
firmou com o governo pernambucano cindindo a resistência armada palmarina; o
primeiro, é hoje o mais conspícuo herói étnico de um país carente deles, pela luta
sem quartel que moveu ao poder colonialista. Em Ganga Zumba e Zumbi estão
sublimadas as duas grandes estratégias de inserção que apontamos acima: sentar à
mesa para aprender as regras, e ganhar também, versus virar a mesa e inventar outro
jogo. De um modo geral, a primeira é a opção das populações negras — do negro
entendido como lugar social e não como “raça”; a segunda, a da sua intelectualidade
militante. De um modo geral porque essa dialética adaptação-inadaptação está
também e sobretudo na psique de cada negro de per si. Para os movimentos negros,
a grande contradição tem sido esta: apontam o caminho de Zumbi a massas que
preferem viver como Ganga Zumba, sendo elas mesmo, as lideranças, indivíduos
que se mostraram capazes, em sua vida pessoal, de manejar as regras do sistema
capitalista para se ajustar e vencer. (SANTOS, 1999, p. 124)

A crítica de Joel Rufino dos Santos ao Movimento Negro e as formas de apropriação
do quilombo enquanto ideário e discurso por parte deste apontam para o intricado jogo entre o
conteúdo histórico dos quilombos, os estudos acadêmicos sobre o tema, a atuação
contemporânea das comunidades quilombolas – incluindo aqui as que assim se
autodenominam, mas que nem sempre são assim reconhecidas pelos parâmetros da academia
– e o projeto político das organizações do Movimento. Por exemplo, a dicotomia entre Ganga
Zumba e Zumbi - que ganhou contornos alegóricos para designar conteúdos políticos na
prática do Movimento Negro contemporâneo - tem sido reinterpretada à medida que se
tornam mais conhecidas as saídas históricas de negociação de quilombos constituídos através
de ação armada e conflito aberto:

A história dos quilombos nas Américas sempre foi ligada à terra. Os tratados
dos séculos XVI e XVII entre os quilombos e os poderes coloniais na Colômbia,
Cuba, Equador, Jamaica, México, Suriname e outros demarcaram áreas geográficas
de liberdade, sob total controle dos quilombos, em troca do fim das hostilidades.
Controle coletivo do território (para agricultura, coleta, caça e pesca) significava
também controle sobre um espaço no qual se poderia desenvolver uma cultura
autônoma. Na Jamaica, e no Suriname, onde ainda existem as maiores populações
remanescentes de quilombos, o espírito destes tratados foi geralmente respeitado até
a segunda metade do século XX. (PRICE, 2000, p. 241)

A compreensão da validade histórica destes tratados como formas de manutenção de
comunidades negras mais ou menos independentes e capazes de perpetuar e desenvolver
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tradições culturais com maior desembaraço diante das sociedades coloniais permitiu um novo
olhar sobre Ganga Zumba, não como um traidor inconseqüente das necessidades do povo de
N’gola Djanga, mas antes um político que diante do risco crescente de destruição nas guerras
contra Palmares estava interessando em uma trégua, mesmo que momentânea, que
possibilitasse o reestabelecimento das forças do quilombo15.
Se, por um lado, os estudos em torno dos quilombos influíram diretamente nos fazeres
e referências do atual Movimento Negro, SANTOS (1999, p. 129) aponta que em certa
medida existem influências do Movimento Negro sobre os rumos dos estudos nesta temática:

Também se percorreu o caminho inverso. O notável interesse pelo tema
quilombo, de uns vinte anos a esta parte, nasce do encontro entre historiografia e
etnicidade. Perguntas alheias à história, enquanto ciência, formuladas por militantes
de movimentos negros, e seus aliados, motivam e provocam os estudiosos. Um
exemplo: como seria o Nordeste na atualidade se o modelo econômico-social
quilombola houvesse triunfado? Palmares se autodenominava N’gola Djanga, voz
quimbunda (a maioria dos seus fundadores era da bacia do Congo), os colonialistas
o traduziram por Angola Pequena, os historiadores, mais tarde, consagraram o nome
Quilombo dos Palmares. Pode-se dizer que é como “Brasil Pequeno”, um estado
autônomo, coletivista e racialmente harmônico que os negros politizados de hoje o
concebem. Uma utopia, em suma, uma proposta político-ideológica decorrente da
praxis afrobrasileira, como a formulou, por exemplo, Abdias do Nascimento.

O último desdobramento que queremos apresentar acerca do caráter do quilombo está
relacionado com sua apropriação como “utopia”, para utilizar os termos de Joel Rufino dos
SANTOS (1999). Como dissemos, no seu curso histórico o quilombo desenvolveu-se de
manifestação cultural circunscrita aos limites do universo étnico Mbundu, ampliando-se como
instituição militar transcultural propalada pelos Mbangala, passando à prática de aforamento e
reconstituição societária entre africanos e africanas expatriadas/os e suas/seus descendentes
que, por sua contraposição ao modo colonial vigente, tornou o “aquilombamento, em suma, o
coveiro da ordem escravista" (SANTOS, 1999, p. 129), até atingir novos arranjos e
estratégias no pós-abolição; nos embates concretos, teóricos e simbólicos neste pós-abolição
as comunidades quilombolas reconstituem seus modos de relação com a sociedade geral, o
modelo interpretativo acerca do que é quilombo também sofre modificações, tornando-se
mais abrangente de modo a comportar mais experiências históricas e o quilombo é apropriado
pela juventude negra nas periferias dos grandes centros urbanos, junto as quais passa a
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Para uma ilustração desta outra abordagem feita por militantes negras/os do papel de Ganga Zumba, ver o
texto “Ganga Zumba, Herói ou Traidor?” de Marco Antonio dos Santos no endereço:
http://marconegro.blogspot.com/2005/05/ganga-zumba-heroi-ou-traidor.html
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manifestar uma nova experiência de sociabilidade – o quilombo enquanto expressão de
unidade cultural.
Soma-se, e perpassa, a estas três faces do quilombo na contemporaneidade – a saber, a
constante atualização dos modos e fazeres das comunidades quilombolas históricas; a
ampliação e aprofundamento acerca da noção de quilombo; e a apropriação do quilombo, não
apenas como rótulo, mas enquanto identidade, pela juventude negra de fora das comunidades
quilombolas históricas – o quilombo enquanto referência ancestral e conteúdo histórico que
dá sentido às práticas cotidianas: um balizador que se manifesta ora em meio a determinados
projetos políticos e suas atuações organizadas e conseqüentes, ora como fazeres difusos de
algumas parcelas da população negra nos seus processos de conformação identitária. O
quilombo ganha, assim, uma conotação eminentemente política, de princípio gerador e
horizonte para a luta. Esta dimensão do quilombo, tratado como “Utopia” por SANTOS
(1999), está intimamente relacionada com a função do quilombo como motivador de um
determinado caminho político bem como da construção deste:

Trata-se, em suma, de um esforço teórico e, em última instância, de ação
política, para pensar o país do ponto de vista do quilombo; na verdade, do ponto de
vista menos do que se sabe do que do que se supõe, ou se deseja, ter sido o
quilombo. Não mais o negro que é pensado, mas o que se pensa a si e ao passado e
futuro do mundo em que lhe tocou viver. Para o negro politizado, o quilombo parece
se aproximar daquilo que o negro norte-americano (seu parâmetro em tanta coisa)
chama de soul: a parte imortal e intransferível do seu ser. Não admira que tenham
querido ver o espírito do quilombo em fenômenos tão distanciados como o terreiro
de candomblé e o banditismo social urbano. Sobretudo não admira que seus
intelectuais orgânicos se debrucem ansiosamente sobre essas formações negras (ou
majoritariamente negras), rurais, mas também urbanas, que se convencionou chamar
quilombos contemporâneos.
Não é difícil compreender que os quilombos — mesmo aqueles que, como
Palmares, concentraram mais população que a maioria dos burgos coloniais —
tivessem de ser destruídos. Eram o que, muito mais tarde, se chamaria “problema de
segurança nacional”. Tinham de perder porque se constituíam como alternativa a um
sistema mundial. Comunidades alternativas camponesas, completemos a fórmula,
pois ocupavam, geralmente, terras fecundas a serem necessariamente apropriadas
pela lavoura de exportação em expansão. Sua alternatividade, foi sua sentença de
morte porque, ademais, funcionavam como refúgio das sobras humanas do sistema
(brancos expropriados da sua lavoura ou perseguidos da justiça, mestiços ociosos e
índios expulsos). Refúgio ativo, na verdade: aí se ingressava num sistema produtivo,
com circulação mercantil regional e renda partilhada. (SANTOS, 1999, p. 129)

O quilombo como referência de alternatividade, de luta – mesmo quando desarmada –,
como potencialidade e possibilidade para reconstruir o passado e determinar novos rumos
para o futuro. Esta face do quilombo se incompatibiliza com o ideal imobilista de
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“remanescentes de quilombo”, continuamente refutado pela dinâmica de atualização dos
próprios quilombos:

[O conceito de quilombo] não se refere a resíduos ou resquícios
arqueológicos de ocupação temporal ou comprovação biológica. Também não se
trata de grupos isolados ou de população estritamente homogênea. Da mesma forma,
nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados
mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de
resistência na manutenção e reprodução dos seus modos de vida característicos e na
consolidação de um território próprio”. (O’DWYER, 1995, p.35 apud SILVA, 2000,
p. 278-279)

Pulsando concretamente na vida das comunidades quilombolas, o princípio de
aquilombamento não perdeu no tempo sua capacidade de inspirar parte da população negra
que, como no período colonial, almeja por superar a opressão do modo societário ao qual está
submetida. O quilombo existe, tanto em sua realidade cotidiana, quanto como referência
simbólica e teórica para a população negra:

O ato de aquilombar-se, ou seja, de organizar-se contra qualquer atitude ou
sistema opressivo passa a ser, portanto, nos dias atuais, a chama reacesa para, na
condição contemporânea, dar sentido, estimular, fortalecer a luta contra a
discriminação e seus efeitos. Vem, agora, iluminar uma parte do passado, aquele que
salta aos olhos pela enfática referência contida nas estatísticas onde os negros são a
maioria dos socialmente excluídos. Quilombo vem a ser, portanto, o mote principal
para se discutir uma parte da cidadania negada. (LEITE, 1999, p. 349)

O quilombo permanece vivo, tanto quanto continuidade e atualização das
comunidades que historicamente assim se constituíram, quanto como referência coletiva para
a população negra. Em contrapartida, aparentemente o principio de aquilombamento se
perdeu no passado, o que tornaria os quilombos atuais apenas reminiscências históricas
passíveis de continuidade em dependência deste mesmo passado, isto é, um fenômeno em
extinção que só existe nas comunidades onde ele foi constituído. O aquilombamento teria, se
esta abordagem for tida como legítima, expirado sua validade na contemporaneidade.
Diante da persistência histórica dos quilombos e de seu poder de referência, cabe-nos
perguntar, finalmente, se o princípio de aquilombamento não teria esta mesma inerente
capacidade de permanência. Se pudermos responder afirmativamente a esta pergunta, isto
implica que poderíamos, hoje, visualizar este mesmo princípio atuando para emergência de
novos quilombos?
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2.2 – UMA CARACTERIZAÇÃO DO CABULA

Fortemente relacionado a uma ancestralidade quilombola e palco de intensas
transformações urbanas o Cabula é de complexa caracterização. Fugidio, talvez como
resultado da sua própria dinâmica fundadora – isto é, os quilombos – o Cabula costuma
escapar à definição até para quem mora nele. Como podemos delimitar o que é o Cabula? É
um bairro? Uma região? Neste caso, quais bairros o comporiam? Focando suas origens
africanas e quilombolas e estudando o impacto da acelerada urbanização da área, esperamos
poder fornecer uma compreensão acerca do Cabula que, à medida que serve de pano de fundo,
figura como importante ator na trajetória de nossa pesquisa.
2.2.1 – AS ORIGENS QUILOMBOLAS DO CABULA
Segundo CASTRO (2001), “cabula” é uma palavra das chamadas línguas banto,
derivada do termo “kimbula”, do idioma Kikongo. Em “Falares Africanos na Bahia: Um
Vocabulário Afro-Brasileiro”, no verbete Cabula, a autora apresenta as seguintes definições
(CASTRO, 2001, p. 184):

1. (PS) – s. toque para Obaluaê e Besseim em angola. Kik. Kimbula.
2. (BA) – s. topônimo, bairro antigo nos arredores de Salvador.

“Cabula” é também o nome de uma manifestação religiosa de matriz africana –
provavelmente dos povos bantos - criada ou re-elaborada no Brasil por negras e negros
escravizados. Dos registros históricos que encontramos, a Cabula, enquanto fenômeno
religioso, teve expressiva força na região norte do estado do Espírito Santo, em regiões que
fazem divisa com a Bahia. D. João Nery, primeiro bispo do Espírito Santo, em visita as
pastorais deste Estado no ano de 1901, teve conhecimento da Cabula, a qual designou como
seita e, buscando conhecer mais profundamente, recolheu depoimentos de pessoas que
integravam seus círculos religiosos. No mesmo ano, baseado em seus manuscritos, João Nery
publicou em sua “Carta Pastoral” uma análise – de indiscutível teor racista – sobre a Cabula,
da qual transcrevemos alguns trechos:

Originàriamente a cabula que não passa de um misto do espiritismo e da
maçonaria, se prende à África.
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A princípio no Brasil era só praticada pelos prêtos, hoje, porém, há caialos de
tôdas as raças e cores.
A alma da cabula é o segrêdo. Ali há completa harmonia de pensamento e
respeito aos Bandas e Cambones de sorte que durante uma curinra as fisionomias
de todos os camanans só demonstram fé no Tatá. (...) (grifos do autor) (NERY,
1963, p. 11)

A preocupação do primeiro bispo do Espírito Santo com a Cabula se devia não apenas
aos possíveis embates e divergências teológicas entre a religião mantida pela população negra
e a instituição católica; a Cabula vinha demonstrando a capacidade de arregimentar, organizar
e coordenar, através de suas Mesas, um grande número de adeptos, chegando a ter mais de
oito mil pessoas iniciadas (KOINONIA, 2003, p. 7). Esta capacidade de mobilização, somada
a subversão das hierarquias racialmente determinadas à medida que não-negros se iniciavam
na Cabula e ficavam sob a orientação de lideranças religiosas de origem africana, estava
minando, como assinalou João Batista Correa NERY (1963), o status quo vigente:

Houve alguém que disse ser grande e mais prejudicial do que pensamos, a
influência exercida pelos africanos sobre os brasileiros. Parece mesmo que muito se
tem escrito nesse sentido.
Em certa região de nossa Diocese, tivemos, em nossa última excursão,
oportunidade de observar a verdade dêsse assêrto.
Encontramos três freguesias largamente minadas por uma seita misteriosa,
que nos pareceu de origem africana.
Nossa desconfiança mais se acentuou, quando nos asseveraram que, antes da
libertação dos escravos tais cerimônias só se praticavam entre os prêtos e mui
reservadamente.
Depois da áurea lei de 13 de Maio, porém, generalizou-se a seita, tendo
chegado, entre as três freguesias, a haver para mais de oito mil pessoas iniciadas.
Bem que esteja agora privada dos elementos mais importantes, que
infelizmente possuiu outrora, ainda encontramos crescido o número de adeptos.
O tom misterioso e tímido com que nos falavam a seu respeito e a notícia da
grande quantidade de iniciados ainda existentes, no levaram não só a procurar do
púlpito invectivar essa tremenda anomalia, como também a tomar algumas notas que
oferecemos à consideração e ao estudo dos curiosos.
Graças a Deus, nosso trabalho não foi inútil. Tivemos a consolação de ver
centenares de Cabulistas abandonarem os campos inimigos e voltarem novamente a
N. S. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que, de muito bom grado, nos forneciam
informações sôbre a natureza, fins, etc. da associação a que pertenciam.
A nosso ver, a Cabula é semelhante ao Espiritismo e à Maçonaria, reduzidos
a proporções para capacidades africanas e outras do mesmo grau.
Como o Espiritismo, acredita na direção imediata de um bom espírito
chamado – Tatá, que se encarna nos indivíduos, e assim mais de perto os dirige em
suas necessidades temporais e espirituais. Como a Maçonaria, obriga seus adeptos –
que se chamam Camanás (iniciados) para distinguir dos Caialos (profanos) – a
segrêdo absoluto, até sob pena de morte pelo envenenamento; tem suas iniciações,
suas palavras sagradas, seus tatos e seus gestos, recursos particulares para se
reconhecerem em público os irmãos.
Como em tôdas as inovações congêneres, há muito charlatanismo e
exploração, sendo alguns centros porisso desprezados; também, à maneira das
outras, misturam o catolicismo e suas veneradas cerimônias com essa exótica seita,
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talvez, como é sempre de plano, para atrair os incautos e inocentes. (...) (grifos do
autor) (NERY, 1963, p. 5-6, grifos do autor)

CASTRO (apud FERNANDES, 2003, p. 165) apresenta também “mistério”, “culto
(religioso)”, “secreto”, “escondido” como outros significados para o termo “cabula”. Ainda
que segredo seja uma das possibilidades de interpretação para a palavra cabula, o “segredo
absoluto” do qual fala João Nery não impediu um escrutínio minucioso por parte do bispo
acerca deste movimento religioso de base africana. “Graças a boas informações, ministradas
ocultamente, podemos fazer uma idéia perfeita desta perigosa associação”, registrou ele
(NERY, 1963, p. 6).
Com o intuito de conter aquilo que considerava como superstição e campo inimigo
destruindo a sociedade nas freguesias que visitou, Nery empenhou-se em investigações que
deram origem a um relato pormenorizado, especialmente considerando o aspecto secreto e
iniciático da Cabula. Valendo-se de sua influência e autoridade de sacerdote católico, o bispo
interrogou pessoas vinculadas a Cabula, inclusive algumas lideranças religiosas, tendo acesso
não apenas a informações sobre sua estrutura organizacional e hierarquia sacerdotal, como
também algo acerca dos seus rituais sagrados, processos de iniciação, vocabulário, cânticos e
tipos de paramentos, bebidas e comidas utilizadas nas suas Mesas – i.e., reuniões. Arnulfo
Neves, farmacêutico da cidade de João Neiva – ES, na época um pretendente a seminarista
que acompanhou o bispo durante estas suas visitas pastorais, relata numa carta de 1952 a
Guilherme Santos Neves um destes encontros, este entre João Nery e uma liderança religiosa
da Cabula que não foi identificada:

D. João se mostrava interessadíssimo em desvendar todo o mistério com que
era celebrado o culto africano, convocando, para isso, tôdas as pessoas que lhe
pudessem fornecer esclarecimentos. E não foram poucos, de tôdas as classes sociais,
que o atenderam, explicando minúcias das cerimônias noturnas. Durante os 15 dias
que lá permaneceu, ocupou-se, principalmente, deste assunto. Diziam que na reunião
dos prêtos entrava muita gente boa da cidade tanto homens como mulheres. Que ao
chegarem perto do local onde era celebrado o culto, rasgavam, com os dentes,
grossos cipós, espetavam espinhos no corpo... Prometeram levar-lhe à presença um
dos cabeças do movimento supersticioso. Como estivesse demorando, dom Nery foi
à Serra dos Aimorés, percorrendo as fazendas em visita pastoral até a do dr.
Constante Sudré, não indo além por motivo do mau tempo reinante. No regresso a S.
Mateus, onde permaneceu mais 2 dias, levaram à sua presença um dos tais dirigentes
da cabula. O bispo lhe mostrou um objeto, que parecia dessas pedras que se
encontram em depósitos de restos indígenas, que o prêto velho recebeu com
veneração, beijando-o repetidas vêzes. Dom João sorria, indulgente. Fez-lhe várias
perguntas, que êle respondia com desembaraço. No seu entender, não havia
incompatibilidade de seu culto com a religião cristã. Batizavam-se, casavam-se,
confessavam-se, catòlicamente. Que mais queria o bispo? Dom João deu-lhe
conselhos, e mandou entregar-lhe uma porção de terços, para que distribuísse entre
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os adeptos da cabula, recomendando que rezassem sempre, para que Nossa Senhora
Auxiliadora os salvasse. Um dos padres presentes ao encontro censurou as maneiras
e a linguagem do prêto, mas o bispo, sempre compreensivo, retrucou: - Coitado!
Que se pode esperar dum pobre prêto, ignorante e supersticioso? Beija seus
amuletos com a mesma unção como se beijasse a imagem de um santo. (...)(NERY,
1963, p. 16).

O sincretismo, fenômeno apresentado como forma de negociação/resistência utilizado
pelas populações de origem africana diante da opressão e imposição cristã no Brasil colonial e
pós-colonial, serviu de porta de acesso para o bispo João Nery. Ainda que combatendo
publicamente a Cabula, este não se esquivou em utilizar o respeito que adeptos da religião lhe
votavam enquanto autoridade católica como meio para combater o movimento religioso.
Mestre João de Ana, em entrevista ao historiador Maciel de AGUIAR (2003), apresenta uma
perspectiva do que seria este “sincretismo” dentro dos círculos da Cabula:

Cabula, como era chamada pelos seus participantes, era uma seita que
remontava à idade da África distante, "Nós nunca quisemos deixar de ter fé em
Deus, de acreditar em Cristo, de fazer nossas orações, mas o nosso Deus, o nosso
Cristo e as nossas orações, desde que o mundo é mundo, são lembranças dos nossos
antepassados deixadas para nós, nunca quisemos aprender a rezar com os brancos,
temos nossa própria reza, nossos cantos, e só devemos obrigação aos nossos
baculos", afirmava o mestre José Antônio Jorge, conhecido na região por Zé de Ana,
um dos mais importantes tiradores de Baile de Congos, folguedo conhecido como
Ticumbi.
Contava o mestre que "Viriato era africano de nascença e que veio para o
Brasil num navio apinhado de escravos, ainda menino, por isso não se lembrava de
seus pais, dizia sempre que era filho da África, parido da barriga da noite, e só
andava na escuridão, nunca via a luz do dia", era uma legendária figura mítica, que
servia de socorro "para todos os necessitados", garantia.
Viriato Canção-de-Fogo trazia no corpo inúmeras marcas de cicatrizes feitas
pelos cortes "do sacrifício no camucito", e a pele povoada por marcas dos ferros dos
troncos quando vivia nas fazendas: "Foi quem trouxe a Cabula para o meio do povo,
no passado ela só podia ser vista por gente escolhida, e não era qualquer um que
podia assistir, tinha que Ter santo"- expressão utilizada pelos negros para os que
possuíam seus próprios guias espirituais -, mas Viriato fez com que "todos os
necessitados" tivessem acesso a seus conhecimentos mágicos, sobrenaturais, "para
todos serem livres", disse. (AGUIAR, 2003, p. 1)

A exata localização territorial da Cabula permaneceu, a partir da publicação da Carta
Pastoral de João Nery, desconhecida de acadêmicos e estudiosos por meio século. Apenas nos
anos de 1950 é que foi suficientemente elucidado para os meios acadêmicos onde se situavam
as três freguesias “minadas” pela Cabula, graças ao trabalho de pesquisa do já citado
“folclorista” Guilherme Santos Neve, que em 1952 levantou estas informações junto a
Arnulfo Neves e aos diários não publicados do bispo João Nery. Segundo as informações de
Arnulfo Neves, as freguesias referidas pelo bispo foram - 1º São Mateus; 2º Conceição da
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Barra; e 3º Linhares, que pertencia, à época, à freguesia de Santa Cruz (NEVES, 1963, p. 17). O
caderno de apontamentos utilizado pelo bispo quando das suas visitas revela ainda que “em
Nova Almeida, Santa Cruz e Pau Gigante há sectários do Espiritismo. Em São Mateus e
principalmente em Itaúnas se acham os sectários da cabula.” (NERY, 1963, p. 14, grifos do
autor). As freguesias então apontadas por João Nery correspondem hoje a grande parte da
mesorregião Litoral Norte Espírito-Santense, no norte-nordeste do estado. Em São Mateus se
localizava um dos principais portos receptadores do tráfico de africanas e africanos
seqüestrados de África e trazidos forçadamente para o Brasil. Foi no porto de São Mateus
onde se registrou a última apreensão de um navio negreiro clandestino na costa brasileira que
se tem notícia, em 1856, após a vigência da lei Eusébio de Queiroz. Este navio contava com
um “carregamento”(sic) de cerca de 350 homens e mulheres negras seqüestradas16.
Apesar de Edson Carneiro, considerado pesquisador de vulto nos meios acadêmicos,
acreditar que a Cabula muito deve ao bispo João Nery porque “a salvou do olvido” (NERY,
1963), há relatos que apresentam João Nery como um dos mais encarniçados perseguidores
do movimento religioso:

A bem da verdade, o bispo D. João Batista Corrêa Nery - primeiro bispo do
Espírito Santo (6/10/1863 - 1/2/1920) -, tido como "prelado curioso e observador,
que deve ter-se disfarçado para poder assistir às cerimônias que relata", em visita
pastoral à região em 1901, possivelmente trazido pelos "relatos atemorizantes dos
padres sobre a prática da Cabula", colocou um ponto final em sua prática aberta.
A bem da verdade o bispo D. João Batista Corrêa Nery iniciou uma violenta
repressão à Cabula, "mandando prender todos os cabuleiros, meu pai foi preso junto
com outros chefes", lembra Zoroastro Valeriano Rodrigues, mestre da Marujada,
quando a seita tomava enormes proporções, assustando a comitiva Pastoral.
(AGUIAR, 2003, p. 1)

Em 1963, empenhada em registrar as manifestações culturais negras e populares para
fins de “pesquisa folclórica”, a Comissão Espírito Santense de Folclore alertava para as
condições minguantes de continuidade da Cabula:

A Comissão Espírito Santense de Folclore tem conhecimento da
sobrevivência do ritual religioso da Cabula, nas zonas rurais dos municípios de São
mateus e Conceição da Barra, ao norte do Estado. As cerimônias ainda se realizam
no interior da mata, ou mais frequentemente do sapezal (área denominada Sapé do
Norte) em terreiros que também se chamam “camocitos”.
(...) No entanto dificuldades de ordem material (transporte da equipe de
campo para a distante comuna, alto preço do material de gravação e fotográfico) têm
impedido que o projeto [de pesquisa antropológica da sobrevivência da cabula] se
16

Para maiores informações sobre São Mateus, ver a página do oficial do Estado do Espírito Santo:
http://www.es.gov.br/site/noticias/show.aspx?noticiaId=99661804
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concretize, com a urgência que se faz mister, de vez que a passagem da estrada BR-5
(Rio-Bahia litorânea), em fase adiantada de construção, pelo centro mesmo da área a
ser etnologicamente estudada, dá-nos a certeza de futuras mudanças culturais nos
descendentes dos escravos[sic] que, mercê do isolamento, mantiveram o rito afrobrasileiro. (NERY, 1963, p. 21)

Na entrevista realizada por Maciel de Aguiar com mestre da Marujada Zoroastro
Valeriano Rodrigues, então com 86 anos, em 04 de setembro de 1978, o mestre – cujo pai foi
uma liderança religiosa da Cabula - já apontava para a extinção da mesma:

A Cabula já não mais existe, "acabaram com as matas pra plantar acalipe",
dizia Zoroastro Valeriano Rodrigues. Não há mais baculos, nem tatás, nem
enbandas, nem camanás, nem mesa, nem camucito, para assustar as dezenas de
outras religiões que se espalham pelos municípios de São Mateus e Conceição da
Barra. (AGUIAR, 2003, p. 3)

O artigo de 2002, “Cabula, culto afro-brasileiro do Sapê do Norte/ES”, apresentado no
boletim Territórios Negros, produzido pelo projeto EGBÉ–TERRITÓRIOS NEGROS da
ONG KOINONIA - Presença Ecumênica e Serviço, argumenta acerca da continuidade da
Cabula na região, a despeito da centenária repressão:

Hoje a popularidade da Cabula é muito menor e a maioria das pessoas se
recusa a declarar que participa ou mesmo que sabe o que vem a ser o culto. Isso
porque o interesse do bispo ao descrever a Cabula não era nem folclórico, nem
científico, mas foi a forma mais eficiente, segundo ele mesmo declarou, de conhecer
o culto para destruí-lo.
João Nery foi o agente da maior repressão religiosa vivida pelos negros do
Norte do Espírito Santo, consolidando tardiamente a entrada da Igreja Católica por
aqueles sertões.
Hoje, quando voltam a se organizar em torno da identidade quilombola, as
populações negras de Conceição da Barra e São Matheus recuperam as
reminiscências dessa repressão e, aos poucos, superam a censura imposta por cerca
de cem anos ao culto.
Hoje sabemos que o desaparecimento da Cabula foi apenas aparente e, ainda
que se manifeste de forma bastante transformada com relação à descrição feita para
o início do século, ela sobrevive em seu tradicional segredo, em vários dos povoados
negros remanescentes da escravidão e das expulsões da Aracruz Celulose SA, que
ocupou a maior parte de seu território com eucaliptais. (KOINONIA, 2003, p.7)

Como uma religião iniciática, fundada sobre o segredo, e enfrentando uma sistemática
repressão, a Cabula tendeu a um recrudescimento. Não podemos precisar se o
“desaparecimento” da Cabula é aparente permanendo, ainda hoje, a sua prática. E, caso ainda
praticada, não podemos afirmar que a Cabula atual mantém uma relação de estreita
continuidade com a Cabula com a qual se deparou João Correa Nery em 1901. Mestre
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Balduíno, que afirma ter Viriato Canção-de-Fogo como padrinho e foi descrito por AGUIAR
(2003) como sendo um dos últimos a manter viva a prática da Cabula na região de São
Mateus, apresenta – com a fala sincopada e rica de inter-textos dos mais velhos – um relato de
sua experiência na Cabula que pode nos dar um indicativo sobre como abordar a questão da
continuidade da tradição e contemporaneidade na Cabula:

Outras passagens foram registradas pela memória de pessoas insuspeitáveis,
já octogenárias, falando de Viriato Canção-de-Fogo com um misto de veneração e
respeito. Dona Carlinda dos Santos, esposa do mestre Balduíno Antônio dos Santos,
que também manteve uma Mesa de Santa Bárbara no local conhecido como
Aviação, próximo ao centro de São Mateus - fazendo trabalhos em casa, "ainda
receiosa com a polícia"-, informava que em "várias ocasiões o velho Balduíno
afirmou que, quando criança, conheceu Viriato, numa Cabula no sertão de Itaúnas",
onde havia sido batizado por ele, "junto com outros meninos, escolhidos para
continuar fazendo a Mesa de Santa Maria". Durante muitos anos o mestre Balduíno
manteve seu compromisso com Viriato Canção-de-Fogo, mantendo a Mesa, sendo
um dos últimos cabuleiros da região. (...)
O velho mestre, ainda com uma impressionante lucidez, falava de Viriato
Canção-de-Fogo com o respeito de um discípulo que seguiu à risca os ensinamentos
do mestre. "Igual a ele nunca vai existir, tinha a força da tempestade, adivinhava
pensamento, fazia chover a qualquer hora, sarava gente há muitas léguas de
distância, desaparecia na frente de todos e aparecia onde era preciso".
Seu pai mesmo havia sido salvo por Viriato "de uma moléstia desconhecida,
ele suava noite e dia, só vivia molhado, tremia muito e nada parava no estômago,
Viriato chegou, colocou a mão em sua cabeça e o suador estancou na hora". "Ele
viveu mais uns dez anos agradecido a Viriato", falava com inusitado orgulho.
(AGUIAR, 2003, p. 3)

É quando questionado sobre a morte de Viriato Canção-de-Fogo que mestre Balduíno
reafirma um dos princípios básicos da Cabula, que a mantém – seja como fenômeno histórico
ou realidade contemporânea – em alguma medida imperscrutável; “Como morreu Viriato
Canção-de-Fogo?” – perguntou Maciel AGUIAR (2003, p. 3), "Ah, isso ninguém sabe e
nunca saberá, é segredo da Cabula...", responde mestre Balduíno.
Até onde pudemos averiguar a experiência histórica da Cabula no norte-nordeste do
Espírito Santo não está em relação direta com a localidade homônima nas imediações da
cidade de Salvador. Os pontos de conexão mais visíveis são a marcada presença de um
processo civilizatório de base africana, em especial ligada a bacia cultura chamada banto e
algumas semelhanças topográficas e ambientais da região onde se desenvolveu a Cabula no
Espírito Santo – presença de morros e tabuleiros de altitude média de 50 metros do nível do
mar e de forte presença de mata atlântica, o que deve responder não apenas a necessidade
culturais e religiosas mas também estratégicas das populações ali retiradas.
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Ainda que sejam necessárias ressalvas devido às diferenciadas origens étnicas e
culturais, encontramos registro na área do Cabula, em Salvador, ou em suas proximidades, de
experiências sócio-político-religiosas que guardam similitudes com o modelo da Cabula do
Espírito Santo:

No período de 1807 a 1809 diferentes grupos de africanos escravizados
organizaram uma sociedade secreta denominada Og Boni, com o objetivo de lutar
contra a escravidão.
No decurso de vários embates, entre avanços e repressões, no ano de 1826,
muitos adeptos deste combate organizam-se para criar o Quilombo do Urubu,
situado nas proximidades de Salvador, que teve como principal líder uma mulher
chamada Zeferina. (SIQUEIRA, 2005, p. 5)

A sociedade secreta Ogboni tem sua origem na região da atual Nigéria, era composta
por um conselho de anciãos e tinha uma função legislativa na sociedade bem como a
responsabilidade de controlar o poder do Alafin, o grande rei de Oyó. Em terras brasileiras, a
Ogboni provavelmente se reestruturou de maneira a se tornar uma ferramenta na manutenção
da continuidade existencial e cultural entre homens e mulheres negras escravizadas, e, como
vimos segundo Maria de Lourdes SIQUEIRA (2005), acabou por englobar grupos africanos
de distintas origens. Não há hoje garantias que, em Salvador, a Ogboni, que é sabidamente
uma instituição de matriz iorubana, foi precedida ou mesmo coexistiu com a Cabula, cuja
origem é banto – povos que precederam os Iorubá na diáspora forçada engendrada pelo tráfico
e escravização -, porém, acreditamos que o princípio de resistência através do segredo foi a
tônica de ambas as instituições.
VILHENA (1969), cuja obra é reputada como um denso registro da vida na Bahia em
fins do séc. XVIII, já fazia referência ao nome “Cabula” em sua Carta VI, escrita por volta
1798 e 1799 e que trata da defesa da cidade e da província da Bahia:

Três são as estradas, que dão entrada na cidade; e vêm a ser a das Boiadas, a
das Brotas, em que se incorpora a do Cabula, e a do Rio Vermelho; todas elas vêm
saindo a cada passo em gargantas, sem desvio para um, ou outro lado; sem que por
elas possa marchar gente de guerra, se não de costado, e nunca em linha de batalha:
quem tem alguma luz de tática, conhece bem, que é o modo por que mais se pode
ofender os contrários, pelo risco de levar-lhes uma só bala gente infinita, o que pode
muito facilmente suceder neste país, ou terreno adjacente à baía, o mais apropriado
para ciladas (...) (VILHENA, 1969, p. 226)

Cabe-nos perguntar que força ou presença impôs uma palavra de origem africana
como Cabula aos colonizadores portugueses. Em geral, apenas um marcador cultural derivado
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de uma grande força política, da maioria absoluta no contingente populacional ou uma forte
anterioridade e continuidade da ocupação de um território podem garantir a sobrevivência de
nomes e referências em idiomas que as elites coloniais prefeririam extirpar. Entendemos
como um forte indício da ancienidade desse marcador cultural de origem africana na região
que hoje compreende o Cabula o fato de, em 1798, ser de uso corrente - mesmo entre a elite
letrada de origem metropolitana como é o caso de VILHENA (1969) -, o uso do nome
“cabula”, nome este que, por extensão, batizou uma das poucas estradas de acesso a Salvador,
então capital do Brasil colônia.
Um outro aspecto que consideramos importante ressaltar na análise feita por
VILHENA (1969) são os aspectos táticos propiciados pelo terreno do entorno da cidade.
Apesar de referir-se de maneira mais enfática aos riscos nos embates com outras potencias
européias da época17, as características apresentadas pela topografia da região que então
cercava o núcleo urbano de Salvador era favorável às ações de guerrilha, o modelo de “Guerra
do Mato”, que encontrou nos Palmares sua expressão máxima, mas que figurou como uma
preocupação das elites soteropolitanas, que viveram, durante bastante tempo, circundadas
pelos enclaves quilombolas das imediações de Salvador:

Os “quilombos” de Nossa Senhora dos Mares e do Cabula, também
localizados nos arredores da Cidade do Salvador, foram, como os demais, de grande
importância e periculosidade.
Deles tomou conhecimento o então Governador e Capitão General da Bahia,
o Conde da Ponte, que, de imediato, providenciou a sua extinção, mandando, para
isso, vir à sua presença, no dia 29 de março de 1807 , o Capitão-mor das Entradas e
Assaltos do Termo da Cidade do Salvador, Severino da Silva Lessa, ao qual
determinou a convocação de uma tropa para a destruição dos referidos núcleos.
E obedecendo à ordem do Governador, o Capitão-mor Severino da Silva
Lessa, logo no dia seguinte – 30 de março de 1807 – “requereu 80 homens da Tropa
de Linha, escolhidos e municiados” com os quais cercou várias “casas e arraiais” na
distância de duas léguas desta Cidade”, ali aprisionando 78 pessoas “uns escravos,
outros forros e dois dos principais cabeças” que foram remetidos presos ao Arsenal.
(PEDREIRA, 1973, 135)

A agitação política e social de fins do século XVIII persistiu no século seguinte. O
início do século XIX foi marcado por constantes levantes e revoltas das populações negras em
todas as regiões das Américas. Em 1804 se consolidava a tomada do poder no Haiti por parte
da população de origem africana, e este fato não passou despercebido, nem pelos
escravizadores, nem pelas populações negras escravizadas. Iniciou-se o que Reis (2003)
17

Mesmo distante, a experiência da invasão holandesa a terra brasileiras nos anos de 1624-1625, devido a seus
efeitos, ainda figurava como uma das problemáticas abordadas pela extensa obra de Vilhena, o enfrentamento
aos espanhóis também foi citado.
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classificou como ciclo de revoltas na Bahia18, entre os anos de 1807 e 1835. As elites
consideraram a possibilidade de ações orquestradas por parte da população negra escravizada,
e viram nos quilombos – especialmente os urbanos – focos e centros nervosos para estas
ações. Talvez daí decorra a presteza e urgência do Conde da Ponte, então Governador da
Bahia, em bater os quilombos no entorno de Salvador. A carta remetida por ele em sete de
abril de 1807 ao Ministro de Marinha e Ultramar, Visconde de Anádia, expõe uma versão
acerca destas operações:

“Ilmo. E Exmo. Senhor. – Pode suceder que conste a V. Excia. que eu
procedera a uma prisão de grande número de pessoas, e ignorando-os o motivo
verdadeiro deste procedimento, excitar-se algum cuidado ou pelo menos desejar V.
Excia. saber com certeza este fato, que não deixaria de fazer lembrado o do ano de
mil setecentos e noventa e oito, governando esta Capitania Dom Fernando José de
Portugal; esta consideração é bastante para que eu participe a V. Excia. que sendo
repetidas e muitos freqüentes as deserções de escravos do poder de seus senhores,
em cujo serviço se ocupavam há anos, a que neste País chamam ladinos, entrei na
curiosidade (importante nestes estabelecimentos) de saber que destino seguia, e sem
grande dificuldade conheci que nos subúrbios desta Capital e dentro do mato de que
toda ela é cercada, eram inumeráveis os ajuntamentos desta qualidade de gente, os
quais dirigidos por mãos de industriosos importadores aliciavam os crédulos, os
vadios, os supersticiosos, os roubadores, os criminosos e os adoentados e com uma
liberdade absoluta, danças, vestuários caprichosos, remédios fingidos, e orações
fantásticas e fanáticas, folgavam, comiam e se regalavam com a mais escandalosa
ofensa de todos os direitos, leis, ordens e pública quietação. (PEDREIRA,1973, pp.
135-6)

As conexões entre inconfidências, levantes, revoltas e quilombos eram objetos da
preocupação da camada dirigente. O fato não mencionado no ano de 1798 ao qual alude o
Conde da Ponte possivelmente refere-se a Revolta dos Búzios e a linha de argumentação
apresentada pelo Governador expõe uma relação entre as chamadas “deserções de escravos”,
o perigo de sublevações e a existência dos quilombos enquanto zonas liberadas do controle
colonial. A carta continua:

Mandei chamar no dia 29 de março deste ano com o disfarce e cautela
necessária o Capitão-mor de Entradas e Assaltos do Termo desta Cidade Severino da
Silva Lessa, e com firmeza lhe protestei que me ficava desde aquela hora
responsável pela dispersão de tais quilombos, para a qual diligência lhe prestaria
todo o auxilio que me requeresse; não pense V. Excia. que ele deixasse de tremer ao
ouvir esta minha resolução, e nada mais me respondeu, que partia a executa-la, mas
que ficava perdido. No dia 30 me requereu 80 homens da Tropa de Linha
escolhidos, e bem municiados, e com os Oficiais de mato e cabos da polícia que lhe
pareceram capazes, se cercaram várias destas casas e arraiais na distancia de duas
léguas desta Cidade para os sítios que se denominaram Nossa Senhora dos Mares e
18

Sobre este ciclo de revoltas na Bahia, ver REIS, João José. Rebelião escrava no brasil. A história do levante
dos malês em 1835. Ed. revista. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
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Cabula, e com a fortuna de apreenderem setenta e oito pessoas destes agregados, uns
escravos, outros forros, e dois dos principais cabeças; houve alguma resistência e
pequenos ferimentos, mas nada que mereça maior atenção.
Os pretos achados nestes ajuntamentos, mandei-os para o Arsenal empregálos nas Reais obras e as mulheres para as Cadeias da Cidade, enquanto se não
formaliva um sumário e processo destes, e a vista deles se conhecesse o delito dos
Cabeças e seus sócios para se lhes imporem as penas que parecerem mais conformes
com as Reais Ordens, encarregando desta devassa ao Dezembargador Ouvidor Geral
do Crime, que a ela está procedendo.
Muitas causas me moveram a esta deliberação, além da expressada; poucos
tempos que no Rio das Contas, Comarca de Ilhéus, no sítio do Oitizeiro, se tinha por
ordem minha destruído um grande Quilombo, até já com roças e plantações, cuja a
devassa foi encarregado ao Ouvidor respectivo para conhecimento do chefe, que foi
pronunciado, e existem outros de consideração, que espero arrazar; nascendo destas
dotrinas e convidarem-se escravos dos Engenhos a se armarem Coronéis e TenenteCoronéis com festejos, cantorias e uniformes o que ouço contar aos próprios
senhores com indiferença, e merece bem a pena de eu tomar cautelosas medidas, e
com prudência dispersa-los visto que é dificultoso o faze-los recuar em um momento
todo o caminho que com tanta indulgência se lhes tolerou caminharem: porém, se V.
Excia. bem se informar, os escravos fazem já muita diferença na obediência devida
aos seus senhores, e os forros guardam muito maior respeito aos brancos do que
guardavam, e para bem se fazer um justo conceito do quanto seja necessário e mais
eficaz vigilância neste artigo, recomendando muito a V. Excia. a particular atenção
sobre o alistamento geral dos indivíduos desta Colônia. Bahia e Abril 7 de 1807. (as)
CONDE DA PONTE.” (Doc. Nº 29.815 – Arquivo de Marinha e Ultramar –
Lisboa). (PEDREIRA,1973, pp. 135-7)

Na avaliação do então Governador, os quilombos eram responsáveis por “doutrinar e
convidar” negros e negras escravizadas a se armarem, por isso a destruição dos quilombos
teria como efeito um incremento na obediência das negras e negros escravizados, bem como
um maior respeito por parte daquelas e daqueles que eram “forros”. A influência dos
quilombos era sentida sobre grande parte da população negra – tanto livre quanto escravizada,
nascida em África ou no Brasil: ora como uma força política, que aglutinava e orientava ações
coletivas e pessoais de homens e mulheres negras escravizadas, ora como elemento simbólico,
que inspirava a estas mulheres e homens à “liberdade absoluta”, nos dizeres do Conde da
Ponte.
Segundo o professor e historiador Ubiratan Castro19, a primeira presença duradoura do
Estado, enquanto instituição, na região do Cabula que se tem registro, se deu em 1815, através
da abertura de uma estrada, batizada de “estrada da Nossa Senhora do Resgate”, onde hoje se
localiza o bairro homônimo. Ainda segundo Castro, esta estrada foi construída para
possibilitar a carga da cavalaria contra um quilombo ali sediado, sendo a Nossa Senhora do
Resgate a padroeira dos Capitães do Mato, responsáveis por “resgatarem negros fugidos”.
19

Em palestra proferida na Reitoria da UNEB, Campus I, Salvador, em 12/09/2005, quando da assinatura de um
convênio envolvendo cooperação técnica, científica e educacional entre a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) e a Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, da qual o professor Ubiratan Castro era
então presidente.
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Este momento inicial representaria não um caso episódico da relação entre o Estado instituído
e a área do Cabula e a maior parte de seus moradores e moradoras, mas a tônica de um tipo de
relação que vem perdurando indefinidamente, como veremos adiante.
Ainda que tenham obtido algum êxito no sentido de destruir alguns núcleos
quilombolas, as operações de 1807 e 1815 não conseguiram findar a presença quilombola na
região do Cabula, que se manteve firme como uma força simbólica e política. No advento das
agitações pela independência na Bahia, segundo REIS (1992), à medida que aumentavam as
tensões entre brasileiros e portugueses, estes passaram a ser acusados, por parte dos
brasileiros, de insuflarem a revolta entre negras e negros escravizados. As denúncias
recebidas pelo governo provisório baiano, instalado no Recôncavo, motivaram – em fins de
novembro de 1822 – severas medidas de controle na região, como a proibição das reuniões de
escravizados sob quaisquer pretextos, “inclusive festas religiosas e mundanas ao som de
atabaques” (REIS, 1992, p.111); impôs-se a proibição de se guardar nas senzalas qualquer
tipo de armas de fogo, armas brancas ou instrumentos de trabalho cortantes e o veto a
circulação de escravizados fora das propriedades sem permissão escrita, ou armados – neste
caso, mesmo dentro das propriedades e com a tal permissão. Caso encontrados desarmados e
fora das propriedades sem permissão escrita, os escravizados seriam presos e remetidos a seus
senhores para castigá-los, no segundo caso, seriam levados às autoridades policiais, recebendo
150 chibatadas e devolvidos. Escravizados condutores de carros e bestas de carga ou que
levassem viveres para vender nas feiras poderiam trafegar sem os bilhetes de autorização e
eram as únicas exceções abertas pelo governo. REIS (1992, p. 111) complementa que,
“finalmente, dentro das vilas, seriam presos todos os escravos negros (os pardos ficavam
assim excluídos) que andassem sem bilhete do senhor depois do toque de recolher das 9 da
noite, punidos com cinqüenta açoites ou, caso estivessem armados, com duzentos açoites”.
Estas deliberações preventivas ressoavam o receio das elites brasileiras em luta, de um levante
generalizado de escravizadas e escravizados durante o período de agitação:

Os dirigentes baianos aparentemente sabiam o que estavam fazendo, pois a
19 do mês seguinte, já em plena guerra, um grupo de cerca de duas centenas de
escravos atacou as forças brasileiras estacionadas em Mata Escura e Saboeiro, no
distrito de Pirajá, imediações de Salvador. Os rebeldes teriam sido influenciados
pelos portugueses que ocupavam a capital. Segundo Braz do Amaral, houve "um
combate muito disputado", em que os soldados brasileiros sofreram várias baixas
antes de repelirem o ataque. Muitos escravos foram presos e o comandante francês
das tropas brasileiras, general Pedro Labatut, ordenou a execução sumária de 52
deles e o açoitamento dos demais.
Esta foi a mais brutal punição a escravos rebeldes baianos de que se tem
notícia, e a lição de sangue não passou despercebida. Os escravos em geral
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entenderam não ser uma boa idéia rebelarem-se num momento em que seus
adversários se encontravam tão bem armados e deveras agressivos. (REIS, 1992,
p.111)

Os bairros de Mata Escura e Saboeiro, situados hoje no que caracterizamos como
Cabula, eram à época regiões distantes do centro urbano de Salvador, mas já possuíam uma
designação específica dentro da região ampla do Cabula e do distrito de Pirajá, ao qual
pertenciam, o que nos leva a crer que havia algum grau de ocupação suburbana da região,
possivelmente com fazendas, pequenos sítios e arraiais, além dos quilombos e núcleos
populacionais “clandestinos” mantidos pela população negra no local. Com uma acurada
análise acerca das implicações dos levantes em Mata Escura e Saboeiro, Joel Rufino dos
SANTOS (1999) problematiza a relação entre o pertencimento étnico-racial e a adesão ao
projeto nacional de Brasil neste momento crucial da história brasileira que foram as lutas por
independência na Bahia. Para ele, a historiografia tradicional brasileira perfila o preconceito
de que toda rebelião colonial tem caráter de confronto colônia versus metrópole e, por isso, é
exclusivamente externa; assim, a longa lista de “rebeliões coloniais” da historiografia oficial
exclui as rebeliões negra e indígena e, acrescentamos, busca negar os elementos negros e
indígenas em rebeliões que não puderam ser ignoradas, como é o caso da Revolta dos Búzios.
Ainda segundo o autor, as rebeliões negras e indígenas foram as legítimas rebeliões coloniais
porque implicavam na reversão da situação colonial, baseada fundamentalmente na
escravização de negros e escravização e servidão de índios.
Como assinalamos no início deste capítulo ao discutirmos a noção de “quilombo”,
SANTOS (1999) acredita que o enfrentamento pessoal ou coletivo - a sabotagem ao trabalho,
o aborto, o suicídio, o infanticídio, o envenenamento, etc. - sem a formação de comunidade
alternativa foi muito mais comum do que se queria supor, tendo um alcance que variou
conforme o contexto político geral, sendo menor em períodos de calmaria política e maior,
por vezes decisivo, nos momentos de ruptura. Assim, para ele, o enfrentamento pessoal por
via de ação “criminosa” acarretou a desestabilização da situação conservadora através do
desgaste do sistema produtivo. Seria um trabalho de cupim, um processo invisível,
“verdadeira guerrilha” nas palavras do autor, e culminou por tornar o trabalho assalariado,
afinal, mais rentável do que o trabalho do escravizado. Joel Rufino dos SANTOS (1999)
busca um exemplo característico nas guerras de independência da Bahia, pontuando os
levantes de 1822 em Mata Escura e Saboeiro como substanciais:
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(...) A sabotagem dos pretos constituiu permanente ameaça aos dois
exércitos em confronto na Bahia; e numa ocasião, pelo menos, tornou-se revolta
aberta contra o “exército brasileiro”, nas localidades Mata Escura e Saboeiro. A
parca documentação que possuímos não permite saber se se tratava de escravos
crioulos ou boçais (africanos) e em que grau foram estimulados por agentes
portugueses interessados em paralisar o “exército brasileiro”. Revelando, porém,
certa disposição oportunística do escravo negro, põe em cheque um primário e
resistente elo da cadeia mítica da consciência brasileira: a unidade moral do povo
brasileiro na hora decisiva da independência. Os rebeldes de Mata Escura e Saboeiro
— sumariamente fuzilados — ou não se sentiam brasileiros, o que desmente a
unidade; ou constituíam exceção, o que é indemonstrável, à vista de comportamento
semelhante em outros momentos parecidos.
Na verdade, o exemplo típico de Mata Escura e Saboeiro, põe em cheque (e a
esta luz costumam discuti-lo os intelectuais negros) a relação negro-nacionalidade.
O comportamento da população negra (majoritária na maior parte do período
colonial) era, naturalmente, heterogêneo, havia o “bom crioulo” e o “mau africano”
e, entre eles, um matizado gradiente. Ocorre que o negro integrado à Nação — desde
quando se pode falar disso — é o “bom crioulo”. E “bom crioulo” é apenas um
eufemismo para designar escravo adaptado. A rebeldia negra será, por definição,
anti-nacional? E, tendo em conta que o negro inadaptado (o negro que se recusa)
constituía parte ponderável da população negro-escrava, pode-se falar ainda assim
em Nação brasileira? Um complicador é que o próprio conceito de nação é fluido
mas, de toda forma, é ele que parece abalado pela constatação do oportunismo
histórico do negro escravo — como em Mata Escura e Saboeiro. (SANTOS, 1999,
pp. 126-127)

Inclinamos-nos, junto com SANTOS (1999), a manter em suspensão a certeza de que
agentes portugueses estiveram, necessariamente, por trás das ações de dezembro de 1822, em
Mata Escura e Saboeiro. Muitos são os motivos que levariam as elites brasileiras a
responsabilizar os portugueses por orquestrar os levantes: primeiramente o racismo, que
desconsidera a autodeterminação da população negra como um elemento motivador; inclui-se
aí também a necessidade, por parte das elites, da construção de uma unidade mítica do “povo
brasileiro” durante a luta da independência, diante do que um levante de negros seria um
exemplo de anti-nacionalidade que ameaça esta simbologia; por fim, a necessidade de reforçar
a imagem do lusitano como a antítese da brasilidade, anátema e inimigo comum de todas as
camadas da sociedade brasileira. Esta influência de agente portugueses, embora possível, nos
parece menos provável do que uma ação motivada pela necessidade de manter inexpugnável
algumas regiões do Cabula, que ainda na década de 1820 figurou como um dos mais
importantes bastiões das populações negras levantadas nas imediações da capital baiana.
Para Isabel Cristina Ferreira dos REIS (1999), o fato dos jornais da época noticiarem
os muitos quilombos que se formavam longe ou nos arredores de Salvador denota a
preocupação não apenas dos poderes públicos, mas de toda a sociedade, com relação à
ameaça que estes “ajuntamentos de negros fugidos” representavam à ordem vigente. Ainda
que não representassem a opinião de toda sociedade, os jornais de então esboçavam a opinião
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de uma minoria letrada. Esta elite, à época, apontava para os quilombos nos arredores da
cidade como zonas fora do controle direto das camadas dirigentes, o que nos estimula a
considerar que em 1822 a situação não seria muito diferente. Reproduzimos aqui uma nota
apresentada pela autora, originalmente publicada em 16 de fevereiro de 1825, no jornal Grito
da Razão, em advertência a esta situação:

...sabemos de muitos quilombos actualmente formados fora da cidade, a
saber: nos Máres, Bate folha, estrada do R. Vermelho, Campo Sécco, Cabula etc. e
até nos afirmou huma pessoa digna de crédito, existirem nestes quilombos armas de
fogo, lanças, e outros instrumentos; dê-se quanto antes exata busca para que o mal
não vá grassando, temos a tropa que faz a Policia, que até hoje não tem descansado;
para empregar toda energia a fim de desfeitar a tal negraria. (REIS, 1999, p. 28)

Os temores esboçados nos jornais soteropolitanos de 1825 tinham um fundamento
válido. Há uma quantidade não desprezível de referências históricas apontando uma ampla
organização entre a população negra para deflagrar um levante em fins do ano de 1826:

A mais famosa das revoltas iniciada por um quilombo ocorreu em 1826, de
novo nas imediações da capital. O plano previa a concentração de escravos fugidos
no quilombo do Urubu, de onde desceriam para Salvador onde, reunidos com
conspiradores dali, levantariam a escravaria urbana por ocasião do Natal daquele
ano. O plano abortou porque um grupo de capitães-do-mato deu no quilombo, que
foi obrigado a reagir e, com a chegada de novas tropas, terminou perdendo a batalha.
(REIS, 1995, p. 21)

Apesar de ser um termo relativamente comum a comunidades de origem africana no
Brasil, devido a excelência e papel sagrado que as folhas têm junto as religiões e culturas de
matriz africana, é importante ressalvar que “Bate Folha” é o nome de um centenário
candomblé de nação congo-angola, situado na Mata Escura do Retiro e fundado em 1916 pelo
Tata Manoel Bernardino da Paixão. Para PASSOS (1996), há alguma relação histórica entre a
importante Comunidade-Terreiro, o quilombo acima citado e o quilombo do Orobu:

O Quilombo do Orobu estava localizado nas imediações da Lagoa do Orobu
em Cajazeiras, Salvador-Bahia. A estrutura desta comunidade era baseada no culto
dos ancestrais africanos (Orixás, Nkisis ou Vodunsis). Relata a documentação que
os negros(as) escravizados(as) se reuniam em uma casa chamada de Candomblé,
sendo dirigida por um Antonio de Tal que recebia negros forros de diversas
localidades de Salvador: Queimadinho, São Caetano, Misericórdia, etc. Existem
hipóteses que o Candomblé do Orobu tenha sido o atual candomblé do Bate-Folha
de nação Congo-Angola existente até hoje. Mapas da cidade do Salvador de 1831 e
1837 já assinalam o candomblé do Bate-Folha, sendo este fato verdadeiro, este
candomblé o mais antigo do Brasil. Ouvi pessoas antigas deste candomblé
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afirmarem que Bernardino, o fundador do Bate-Folha, em 1916 encontrou um casal
de africanos cuidando do espaço sagrado. (PASSOS, 1996, p. 27)

O Quilombo do Orobu, também grafado “Urubu”, palco do levante abortado de 1826,
tem sua localização exata ainda por precisar. Muitas vezes referido como situado dentro do
“Cabula, arredores de Salvador” (REIS, 1995, p. 31) ou mais precisamente, da Mata Escura,
é por vezes situado nas Cajazeiras, região hoje contígua ao que caracterizamos como Cabula.
Mesmo que não possamos apontar com exatidão onde se situava o núcleo principal do
Quilombo do Orobu, que sob a liderança de Zeferina enfrentou o ataque de 1826, tendemos a
considerar que, devido a complexidade e necessidades do fenômeno de aquilombamento, o
levante de 1826 contava com uma articulação entre diversos núcleos populacionais que
estavam vinculados e eram denominados coletivamente de “Quilombo do Orobu”. Uma outra
possibilidade é que este agrupamento configurava-se como vários quilombos com
denominação própria, centralizados pelo Quilombo Orobu. Apresentamos estas possibilidades
por ser notável o fato das lideranças do Quilombo do Orobu possuírem títulos de “rei” e
“rainha” o que, mais do que meros títulos honoríficos, pode indicar uma complexa rede de
articulação política que congregava mais de uma comunidade, similar – guardando as devidas
proporções – a que caracterizou N’gola Djanga/Palmares:

O líder maior de Palmares era chamado “rei”. Muitos cabeças de levantes
intitulavam-se reis e rainhas, que se faziam aqui, ou que reconstituíam algum tipo de
autoridade que já exerciam na África. Durante a conspiração de 1719, em Minas
Gerais, apareceram dois reis, um para dirigir os negros minas, outro os de Angola. A
revolta teria abortado por desacordo entre os dois grupos, o que confirma a
dificuldade das alianças interétnicas. Exibiam ainda título de rei o líder do quilombo
do Urubu de Salvador, que também tinha rainha, e Manoel Congo, do quilombo de
Pati do Alferes,que além de rainha tinha “vice-rei”. (REIS, 1995, p. 32)

Trabalhamos com a hipótese de que o Quilombo do Orobu pudesse ser um nexo
político e religioso para uma população negra aquilombada relativamente dispersa pelas matas
e morros da região do miolo de Salvador, tanto na área do Cabula como em áreas contíguas.
Além de congregar os quilombos e pequenos núcleos populacionais retirados, provavelmente
o cotidiano do Quilombo do Orobu agregava escravizados, escravizadas, libertos e libertas
que viviam no meio urbano e em fazendas a partir de uma autoridade política e religiosa
constituída em terras brasileiras ou transplantada desde África:
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Muitos dos reis e rainhas africanos podem ter se desdobrado em sacerdotes
africanos. O quilombo do Urubu baiano, esmagado em 1826, tinha um rei e uma
rainha — tinha também um candomblé. (REIS, 1995, p. 33)

Em se tratando de um quilombo, instituição que, como vimos no capítulo anterior,
sempre foi fundada na sobrevivência e resistência, não é de se admirar que se anexe à
autoridade político-religiosa também a autoridade militar, que Zeferina exerceu de maneira
notável:

Também de candomblé era a escrava nagô Zeferina, “rainha” do quilombo do
Urubu, que se levantou em 1826. Durante a luta, empunhando arco e flecha, ela se
destacou como líder e, segundo uma testemunha, “custou muito a entregar-se, antes
fazia muita diligência para se reunir os pretos dispersados”. (REIS, 1995, p. 33)

A evidente dinâmica religiosa que podemos notar na composição e organização
política e social do Quilombo do Orobu é significativa. Para PASSOS (1996), a proeminência
do candomblé enquanto fundamento religioso deste quilombo e do levante de 1826 é algo a
ser assinalado:

O Quilombo do Orobu foi uma revolta religiosa dos adeptos do candomblé
contra a escravidão em 1826 na cidade do Salvador. Caso único conhecido até o
momento no Brasil. O interessante foi à revolta ocorrer em momentos de rebeliões
de negros islamizados. Revoltas estas, muito estudadas por historiadores e
defensores da predominância yorubá na cuItura afro-baiana, chegando ao cúmulo de
negarem as influências das civilizações Banto e suas reações armadas contra a
escravidão no estado da Bahia. Neste mesmo período ocorrem revoltas de negros
Macuas (Moçambique) em Salvador. (PASSOS, 1996, 27-28)

Pedro Tomás PEDREIRA (1973), que escreveu para o Departamento de Cultura da
Secretária Municipal de Educação e Cultura o livro “Os Quilombos Brasileiros”, valendo-se
de inúmeras fontes documentais primárias, nos apresenta maiores detalhes acerca do
desenrolar dos acontecimentos no Quilombo do Orobu naquele fatídico ano de 1826. Ele
expõe que:

Quanto o “quilombo” do Urubu, é voz corrente que o mesmo formou-se no
ano de 1826, nas matas do sítio Cajazeira, vizinhanças da cidade do Salvador, e
segundo dizem os documentos da época, os “quilombolas” de Urubu “premeditavam
apresentar uma revolução na Cidade”. Antes disso, porém, haviam atacado pequenas
propriedades na região, bem como atacado alguns viandantes nas estradas da zona.
No dia 15 de dezembro de 1826, os “quilombolas” do Urubu haviam atacado
alguns lavradores moradores no Cabula, tendo raptado uma menina que “com sua
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família se passava a uma roça no dito sítio”, a qual, dias depois havia sido
encontrada “muito maltratada”, sendo recolhida ao Hospital da Misericórdia.
Conhecedores dos absurdos já praticados pelos negros do “quilombo” do
Urubu, alguns Capitães de Mato resolveram destruí-los, e entrando em luta com os
“quilombolas” mataram dois e feriram um terceiro. Tal ataque se deu a 17 de
dezembro, e nesse mesmo dia um contingente da Polícia lhes deu combate.
(PEDREIRA, 1973, p. 141)

PASSOS (1996, p. 28) defende que o levante contava com apoio de negros nagôs e
escravizados do recôncavo e tinha por objetivo matar todos os brancos da cidade. Parece-nos
pouco provável que um quilombo do porte do Quilombo do Orobu tenha se formado em 1826
e, no mesmo ano, ensejado realizar uma ação como o levante programado para o natal, salvo
se este quilombo seja simplesmente um novo assentamento de comunidades quilombolas já
existentes, talvez inscritas no constante processo de desterritorialização e reterritorialização20
dos quilombos no Cabula, como os exemplos de 1807 e 1815.
O registro de “ataques” às propriedades e transeuntes na região do Cabula refuta a
idéia de que, ao menos no século XIX, a região era um ermo inabitado no qual se refugiariam
negras e negros fugitivos. Não seria surpresa se se encontrassem registros que demonstrem
relações comerciais ou de outro tipo entre pessoas moradoras das propriedades
rurais/suburbanas e quilombolas na região, já que esta foi uma prática quilombola comum. O
motivador destes chamados “ataques” nos parece um outro elemento importante,
especialmente se considerados à luz do levante planejamento e elaborado pelos quilombolas
do Orobu.
Apesar de nos faltarem dados que precisem o que estas incursões, o episódio que
culminou com a acusação de seqüestro de uma menina em 15 de dezembro de 1826 gerou
pronta reação de grupos “autônomos” de Capitães do Mato e dos poderes oficiais. Tanto que
em 17 de dezembro, apenas dois dias depois dos confrontos classificados por PEDREIRA
(1973) – aparentemente em consonância com a interpretação oficial da época – de “absurdos”,
destacamentos estavam municiados e foram enviados para bater-se com o Quilombo. A
menos consideremos que, por fortuita coincidência, um grupo de Capitães do Mato e um
destacamento oficial da Polícia que numa ação de convergência uniu-se a um igualmente
pronto corpo de soldados do Exército, estarem praticamente a postos para se mobilizar,
encontrar e atacar o Quilombo do Orobu no curto período de dois dias, nos resta pensar que as
ações e localização do quilombo já eram conhecidas, ao menos indicativamente, abrindo

20

Ver nota 14, página 69.
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possibilidade para consideramos a traição e/ou espionagem como um possível fator para o
insucesso do levante de 1826. PEDREIRA (1973) prossegue:

Interessante ao estudo da destruição do “quilombo” do Urubu, é a “parte”,
datada de 17 de dezembro de 1826, feita ao Chefe de Polícia por um dos
comandantes da tropa encarregada de tal serviço – José Baltazar da Silveira – da
qual já transcrevemos algo linhas atrás, e cujo inteiro teor é o seguinte:
“Participo que marchando da Cidade às dez horas do dia, como me foi por V.
Sa. ordenado, com doze soldados e um cabo, para o Cabula, e chegando a Estrada do
1º lugar tive notícia que os negros estavam reunidos em um lugar denominado –
Urubu – em número pouco mais ou menos de cinqüenta, e também algumas Negras
e procurando para ver se os descobria encontrei com um Capitão de Assaltos, e mais
dois Crioulos gravemente feridos, ai soube terem sido aqueles ferimentos pelos
negros que achavam alevantados; com esta notícia, deliberei-me a segui-los e
finalmente descobri em uma baixa do ponto do Urubu onde já encontrei com um
Sgto. e 20 soldados do Regimento Pirajá, e unido-me com esta força fui exercer a
sua destruição, o que sendo percebido pelos referidos pretos, poz eram-se em defesa
fazendo para isso uso de um carro de boi com um ferro na parte inferior que formava
uma espécie de corneta, e como viessem armados de facas, Facões, Lazarinas,
Lanças e mais outros instrumentos curtos, gritei-lhes que se entregassem, mais eles
lançando-se furiosos sobre a tropa, gritavam Mata, e Mata. Foi-me necessário
mandar fazer fogo, com o que consegui desperçarem-se, e indo em alcance prendi a
negra Zeferina, a qual se achava com arco e flexa na mão, e achei três negros mortos
e uma negra, e alguns sacos de farinha e bolacha, e como já fosse noite e eu não
tivesse certeza onde se achasse os despersados negros por que todos tinha fugido
deixei perto do referido lugar o mencionado Sagto. e Soldados de Pirajá, para
observar qualquer movimento que houvesse, retirando-me as sete horas da noite a
dar parte a S. Sa. do acontecido e entregando neste Q.el a preta apreendida com o
arco e flexa que lhe foram achados. Bahia e Quartel da Polícia, 17 de dezembro de
1826. (as) JOSÉ BALTHAZAR DA SILVEIRA, Ajudante.” (docs. Do Arquivo
Público da Bahia) (PEDREIRA, 1973, pp. 142-143)

Segundo PEDREIRA (1973) o ataque ao Quilombo do Orobu teria sido ordenado pelo
então Chefe de Polícia, quando cientificado do suposto ocorrido no “Caminho do Cabula”. A
partir das fontes consultadas o autor afirma também que os Capitães de Mato mortos pelos
quilombolas do Orobu no confronto que antecedeu ao ataque conjugado da Polícia e do
Exército se chamavam Antônio Neves e José Corrêa. Possivelmente este primeiro e frustrado
ataque, na manhã do dia 17 de dezembro, visava antecipar a ação oficial, de modo a garantir
lucro para a empresa privada dos envolvidos. Já o ataque derradeiro ao Quilombo do Orobu,
na tarde do mesmo dia, contou com um contingente de pelo menos 35 homens: 20 soldados
do Batalhão Pirajá, comandados pelo Coronel Francisco da Costa Branco por parte do
exército e 12 soldados e um Cabo da Divisão Militar, chefiados por José Balthazar Silveira
por parte da Polícia. Esta força foi aumentada pelos sobreviventes do grupo de assalto de
Capitães do Mato, cujo número não podemos precisar. Ainda de acordo com o autor, tal
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destacamento – que tinha ordens de “destruição e apresamento” - não logrou encontrar o
quilombo desprevenido:

(...) os “quilombolas” foram avisados por vigias postados nas matas
próximas dos “quilombos”, o que lhes deu tempo de se organizarem, sendo que eles,
em número de 50, enfrentaram os soldados apenas com “facas, facões, lazarinas,
lanças e mais outros instrumentos curtos”.
Os soldados, então, atiraram contra os “quilombolas”, que após curta
resistência fugiram para os matos, deixando, entretanto, quatro mortos – três negros
e uma negra.
Na caça aos “quilombolas” do Urubu foi aprisionado, ainda, o soldado
Cristóvão Vieira, pertencente ao 1º Batalhão da 2ª Linha, e nas matas adjacentes ao
“quilombo”, o Alferes Costa Veloso aprisionou, conforme relatório ao Chefe de
Polícia, “quinze negros e oito negras”.
Sabe-se que os “quilombolas” foram todos presos no Forte do Mar; apenas o
soldado foi remetido ao seu Quartel para responder a julgamento. Logo a seguir o
Governo ordenou ao Ouvidor Geral do Crime “processar os quilombolas em
conformidade com as leis contra os réus de tão pernicioso crime”. (PEDREIRA,
1973, p.143)

Guerreiras e guerreiros quilombolas irromperam do mato gritando: “mata branco!
Viva negro!” (PASSOS, 1996, p.28), mas o desenrolar da batalha foi em grande parte definida
pela superioridade tecnológica das armas empunhadas pelas forças dos poderes constituídos.
Parece-nos plausível supor que a curta resistência empreendida pelas guerreiras e guerreiros
quilombolas no Orobu decorre da possibilidade desta ter sido meramente uma ação de
retaguarda, visando proteger a retirada do quilombo. Corrobora com nossa análise o fato de
que quilombolas não-combatentes - como crianças, idosos em idade muito avançada e
possíveis feridos – aparentemente não foram então encontrados no quilombo, bem como o
fato do espólio declarado pelo policial encarregado da operação, com exceção dos objetos
sagrados de culto, resumir-se a uns poucos sacos de farinha e bolacha, que não corresponde ao
tipo de provisões e equipamentos que um quilombo com mais de 50 pessoas e a poucos dias
de empreender um levante de grande porte provavelmente conteria 21. PASSOS (1996)
apresenta um inventário dos itens sagrados apreendidos no quilombo:

Objetos de candomblé apreendidos: Tabaques, duas vasilhas armadas com
piaçaba; chapéu de sol grande coberto com panos de diferentes cores tendo uma
figura com chifre; um ferro de ponta com quatro palmas e meio de comprimento;
uma patrona de couro cru com oito cartuchos de pólvora dentro de um pão; algumas
21

Uma expressiva amostra das dificuldades encontradas por comunidades em combate com efetivos militares
permanentes, treinados e equipados com armamentos tecnologicamente mais desenvolvidos é dada por Dee
Brown em “Enterrem meu coração na curva do rio”, que relata a dramática luta dos povos indígenas da América
do Norte em enfrentamento ao exército dos Estados Unidos. Ver BROWN, Dee. “Enterrem meu coração na
curva do rio”, Editora L&PM, Porto Alegre, 2003.
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figuras de madeira um caixão com vários artífices como que possuidores de ventura,
um balaio com vários búzios enfeitados, uma cauda de cavalo enfeitada, pão com
espigão de ferro na ponta, uma coroa encarnado, um vestido de veludo encarnado,
um pau com bandeiras de papelão encarnado, um chapéu encarnado com três pontas,
uma manta de tonquim encarnado, paus com bandeiras de papelão verde e branco
com fitas encarnadas, chocalhos, cascavéis, paus pequenos pintados de encarnado
enfeitados com fitas, coroas de papelão com alguns enfeites de búzios, contas de
vidros de diferentes cores, mesas de varas pintadas forrada com um colchão de
damasco, pratos, coroas e vestimentas. (PASSOS, 1996, p. 29-30)

Contrariando uma suposição muito corrente na historiografia tradicional brasileira, que
preconiza uma desvinculação quase absoluta entre os quilombos e as revoltas e levantes de
negras e negros escravizados ou, quando muito, atribuem aos quilombos uma figuração
meramente simbólica no corpo das ações dos revoltosos, a articulação para o levante de 1826
envolvia agentes negros e negras da cidade, das fazendas e de quilombos. Foi não apenas
planejada a partir de um quilombo, mas o tinha como ponto nevrálgico. Um forte
demonstrativo desta hipótese é o registro do soldado Cristóvão Vieira, incorporado ao 1º
Batalhão da 2º linha, que foi preso na perseguição empreendida contra os quilombolas do
Orobu. A lista de prisioneiros e prisioneiras prossegue:

Com a derrota dos quilombolas se iniciou uma violenta perseguição policial
contra os negros da região, sendo realizadas diversas prisões e destruição dos
objetos de culto. O rei do quilombo foi ferido e preso com trajes propícios ficando
internado no hospital.
Negros fugitivos presos: Antonio, Conrado, Camilo, André, Roque, Paulo,
Fabé, Vitório, Rafael, Mathias, Inácio,Vicente e Antonio escravos do padre Luis
Dias, Caetano, José, Geraldo, Antonio Soca e um negro vestido de crioula com saia
e renda no pescoço.
Negros forros presos: Joaquim Duarte, Thomas José, Miguel Valentim,
Cristóvão Vieira, Germano, João, Bertolomes Gonçalves, Manuel, Pedro e Julio
Gonçalves de Moraes.
Negras fugitivas presas: Claudina, Angélica, Joanna, Angélica, Josefa, Maria,
Roza, Adelácia, Esperança, Efigênia, Ignácia, Maria, Joanna, Raquel e Zeferina.
Negras forras presas: Adriana Pires, Joaquina Rodrigues, Mariana Felix,
Maria de Santa Isabel, Leonor de Deus e Andreza.
Houve um escravizado preso que se fingiu novato, isto é, chegado
recentemente da África e não conhecedor da língua portuguesa, provavelmente após
torturas se declarou ladino, conhecedor da língua. (PASSOS, 1996, pp. 28-29)

O ano de 1826 é um marco na repressão a população negra e aos quilombos da região
do Cabula e entorno. Por certo, os quilombos continuaram, mas não temos registro de mais
nenhuma ação de vulto – como a ensaiada para aquele ano – que tenha sido protagonizada
pelos mesmos. Com seu território devassado, seu poder de combate consideravelmente
reduzido e sem suas lideranças políticas, religiosas e militares, o Quilombo do Orobu não
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mais figurou como um sujeito histórico capaz de destronar – por meios diretos – a ordem
colonial vigente:

A análise inicial do quilombo do Orobu é que este foi uma tentativa de
recriação das relações sociais angola-congolesas na Bahia estruturadas na prática
dos cultos ancestrais africanos no candomblé ali instalado, provavelmente o BateFolha ou com uma ligação muito forte com o candomblé atual. Documentos
históricos mostram ser esta casa de candomblé a mais antiga do país, apesar do
jornal Afro-Brasil em junho de 1984 ter noticiado o tombamento da Casa Branca
como a primeira, com o surgimento no ano de 1555 na Barroquinha e posterior
transferência para a Avenida Vasco da Gama. Na realidade, o quilombo do Orobu
foi à única experiência até agora descoberta em documentação de reações armadas
contra a escravidão baseada no culto aos Nkisis e uma tentativa de instalação de um
reino africano em Salvador. (PASSOS, 1996, 30-31)

A presença negra, ainda que sem um aparato militar-quilombola de vulto, continuou
forte no Cabula, seja através dos candomblés, seja pela permanência, nesta região, de
africanos e negros nascidos no Brasil que ali começaram a adquirir propriedades e estabelecer
meios de vida:

(...) Em 1869, a crioula Maria das Mercês, também pobre, moradora na
estrada do Cabula, reclamava contra a Tesouraria de uma multa de 40 mil réis,
quando a lei estabelecia um valor menor, de acordo com o local do negócio. Maria
das Mercês havia instalado em sua própria residência, sem a devida licença, uma
pequena venda "onde expõe ao consumo dos viandantes algumas garrafas de
aguardente". (SOARES, 1996, p. 68)

A agricultura, tanto de subsistência quando em pequenas e médias propriedades
visando atender o mercado local, passou a ocupar um lugar central no tipo de atividade
desenvolvida na região. BARCELAR (2001), analisando a presença africana em Salvador no
período pré e pós-abolição, baseado num documento de 1894, argumenta que:

Encontramos por sua vez, africanos identificados como lavradores, com roças
na periferia da cidade. Casos como o de Abraão de Barros Reis que em seu
testamento, lega a sua mulher africana liberta,
“uma roça com duas casas edificadas dentro da mesma com frentes para a
Estrada do Retiro e para a Ladeira de São Gonçalo, com terreno próprio avaliado em
6:000$000 Réis.” (BARCELAR, 2001, p. 24)

Em fins do século XIX o Cabula encontrava-se cada vez mais sob a égide dos modos
de organização do Estado, contando com a consolidação destas propriedades e a presença de
pessoas com considerável poder aquisitivo, como demonstra o caso apresentado por
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BARCELAR (2001), encontrado em um inventário do ano de 1900, afirmando que “o pardo
Guilhermino Álvares da Costa Dórea, também caixeiro, que morava na Estrada do Cabula,
possuía ao morrer 5:983$160 de réis”. (BARCELAR, 2001, p. 71)
Nada disso escusava, porém, a região de manter comunidades negras empobrecidas,
vivendo basicamente de agricultura para consumo próprio e à margem de qualquer proteção
do Estado, bem como a existência de candomblés que, à altura, eram criminalizados e ilegais,
portanto, perseguidos pela polícia. As primeiras décadas do século passado marcaram o
surgimento de importantes Comunidades-Terreiro que, ainda hoje, mantêm-se em atividade,
apresentando-se de certa forma como uma cadeia de continuidade das tradições de base
africana na região. Para LUZ (2000), a decisão de implantar no Cabula o centenário Ilê Axé
Opô Afonjá deriva da referência ancestral que o território trazia:

A Iyá Oba Biyi famosa sacerdotisa suprema do Ilê Opô Afonjá, implantou a
comunidade nas imediações do Cabula, por considerar o local profundamente
associado ao passado heróico, à continuidade cultural e, segundo a tradição, pleno
de axé, de poder mítico emanado dos antepassados africanos enterrados nessas
terras. Esse território se impregnou de profundo significado histórico para a
população africano-brasileira que nele reimplantou várias comunidades, embora
nada prove que o terreiro Opô Afonjá realmente esteja no local exato onde existiram
as roças que constituíam o quilombo do Cabula desterritorializado em 1807.
As Iyá Mi Agbá investiram toda a sua vida, sua existência na continuidade do
processo civilizatório africano. As Iyá Mi não foram heroínas dentro do
enquadramento da historiografia oficial; não exerceram lideranças sindicais se nos
determos ao recorte limitado das lutas de classe; mas, podemos afirmar que no
âmbito de um contexto hostil colonial, as Iya Mi investiram sua vida com sabedoria
e dedicação de forma visceral e comprometida com a expansão da pujança do
continuum africano-brasileiro. (LUZ, 2000, p. 49)

As Comunidades-Terreiro, em paralelo à própria presença de africanos e descendentes
que, dispersos pelo Cabula, à sua maneira marcaram o território, serviram (e servem) como
elo com um passado quilombola ancestral, mítico e heróico, atualizando suas referências
históricas de maneira a fortalecer o cotidiano das comunidades. Mais do que uma vinculação
onírica e sem substância, os Candomblés propiciaram o fortalecimento do senso de
comunidade, sendo corrente a associação, por parte de mais velhos e mais velhas na área do
Cabula, dos núcleos populacionais que deram origem aos atuais bairros com os Candomblés.
De maneira mais restrita, os Candomblés também serviram como conexão não apenas
com o passado africano, mas também com comunidades negras espalhadas na Diáspora,
sejam as do interior do estado da Bahia; sejam em outros estados – como é o caso da ligação
tanto do Opô Afonjá quanto do Bate-Folha com Casas no Rio de Janeiro; seja mesmo com
africanos e africanas do continente:
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Portanto, os africanos, e os últimos em Salvador tiveram papel proeminente,
souberam, com astúcia e habilidade, preservar e transmitir aos seus descendentes as
práticas culturais de origem africana. Foram eles e seus descendentes, os
responsáveis pela preservação dos vínculos comerciais com a África, com
importações em grande parte motivadas pela religião de sua terra de origem, como
atestam a documentação primária que encontrei no Arquivo Público do Estado da
Bahia e as considerações de Manuela Carneiro da Cunha. Embora a literatura tenha
consagrado a presença de Martiniano Eliseu do Bonfim, é de se presumir que tantos
outros descendentes foram também à África. E assim, elementos simbólicos
advindos da África Ocidental integraram-se e reforçaram os abrasileirados costumes
africanos. Portanto, a África manteve-se presente em Salvador nas primeiras décadas
do século XX: gente como Bamboxé, as “tias e tios”, Hilário, Aninha, Martiniano,
Miguel Santana e tantos outros souberam manter viva a África em Salvador. Isso,
permitiu, não obstante o racismo e a repressão, que Salvador se mantivesse, até os
dias de hoje, como a mais sólida cultura de raízes africanas das Américas.
(BARCELAR, 2001, p. 127-128)

Em uma nota, na mesma página, o autor reforça a qualidade bilateral das relações
entre o Ilê Axé Opô Afonjá – no Cabula – e África:

Bem como “africanos” vinham constantemente à Bahia, como é o caso de
Joaquim Branco e Benedito Brito que se constituíram em grande elo de Aninha – a
venerável mãe do Opô Afonjá – com a África. Sobre o assunto, ver: Olinto, Antonio.
Brasileiros na África. São Paulo/ Brasília: GRD/INL, 1980, p. 269 (BARCELAR,
2001, p. 128)

A nosso ver, a região do Cabula está indiscutivelmente ligada a sua trajetória enquanto
espaço de marcada presença africana. É à luz desta dimensão de territorialidade que nos
propomos a olhar o seu contexto de formação sócio-econômica e urbanística mais recente,
bem como considerar as relações que as colaboradoras e colaboradores desta pesquisa
estabeleceram com os lugares onde moram, como veremos em seus depoimentos.
2.2.2 - O RÁPIDO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO

Segundo FERNANDES (1992), o Miolo de Salvador, área central do município onde
está localizado o Cabula, passou a ter esta denominação a partir dos estudos do Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano para a Cidade de Salvador (PLANDURB), da década de 1970.
Possuindo aproximadamente 115 km2, o Miolo se situa entre a BR 324 – a oeste – e a
Avenida Luiz Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela – a leste, estendendo-se
desde a chamada “Invasão” Saramandaia – limite meridional - até o limite Norte do município
de Salvador.
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Ainda segundo a autora, o Miolo apresenta topografia irregular, contendo alguns dos
pontos mais altos da cidade; suas cotas variando entre 10 e 110 metros de altitude, tendo uma
rica presença de “tabuleiros” – espigões com topos relativamente planos. A região, embora
apresente encostas íngremes, tem em geral uma declividade suave, sendo estes dois fatores,
topografia e declividade, fundamentais para moldar os tipos de ocupação na área do Miolo:
prioritariamente nas cumeadas e meias-encostas (renda mais alta) e, em ocupações não
planejadas, nas “baixadas” – baixas encostas e nos locais com declividades mais acentuadas
(renda mais baixa). Para FERNANDES (2004b, p. 5), no caso de Salvador, “o processo de
rápida periferização tem sua melhor expressão no Miolo de Salvador que, em menos de três
décadas chegou a mais de meio milhão de habitantes.” Assim, o acelerado processo de
ocupação do Miolo se deu, sobretudo nas fases iniciais, por população de baixa renda, tanto
através de programas governamentais (conjuntos habitacionais) como, também, pela chamada
“ocupação espontânea”:

Em Salvador, e em outras cidades do chamado Terceiro Mundo, o aumento
do custo das terras urbanas dificultou o acesso ao solo para a maioria da população,
obrigando à busca da satisfação da necessidade habitacional em áreas mais distantes
e com infraestrutura mais débil, como era o Miolo.
Este tipo de crescimento urbano é recente, caótico e extremamente expressivo
e corresponde ao mecanismo que ocorre nas grandes cidades do mundo
subdesenvolvido. Estamos falando da expulsão dos pobres, imigrantes ou nascidos
na cidade, dos centros urbanos para áreas mais distantes. O processo de formação da
periferia é um reflexo espacial da atual articulação entre agentes financeiros,
econômicos, políticos, sociais, institucionais e ideológicos tanto na escala local
como na global, articulação esta que expressa as relações entre as distintas classes
sociais. É a necessidade de satisfação do problema da habitação que gera o processo
de formação da periferia (FERNANDES, 1992).
Vale a pena ressaltar que o próprio governo impulsiona este tipo de
crescimento urbano quando, como no caso de Salvador por exemplo, constrói
grandes conjuntos habitacionais através do Sistema Financeiro de Habitação (SFH)
em lugares distantes e quase sem infraestrutura.(FERNANDES, 2004, p.5)

Acerca de uma aparente espontaneidade no processo de conformação do espaço
urbano, SANTOS (2000a) nos alerta que, apesar do fenômeno de diferenciação na ocupação
da cidade partir de condições sócio-econômicas e de classe ser antigo, à medida que a
aglomeração evolui, este fenômeno torna-se ainda mais nítido. Não nos esquivamos em
acrescentar que fatores de ordem racial são também determinantes para esta configuração
cada vez menos “espontânea”:

A principio se podia falar de uma certa espontaneidade, entendendo-se por
essa palavra o simples jogo dos fatores de mercado. Nos últimos decênios, porém, o
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jogo dos fatores do mercado é ajudado por decisões de ordem pública, incluindo o
planejamento, as operações de renovação urbana e de remoção de favelas, cortiços e
outros tipos de habitação subnormal. (SANTOS, 2000a, p. 84)

Em acordo com a análise de SANTOS (2000a), são diversas as influências do Estado –
tanto nas esferas municipal quanto estadual – para o processo de ocupação recente do Miolo.
FERNANDES (1992) argumenta que a expansão periférica, como característica do uso do
solo urbano em Salvador no período de 1950 e 1960, é a expressão de como a população
urbana foi se ajustando às novas condições sócio-econômicas da cidade, que “cresceu
alargando seu tecido urbano além da real necessidade, no que tange ao espaço ocupado
propriamente dito” (FERNANDES, 1992, p. 45). Para a autora, é o estabelecimento de uma
corrida artificial de expansão horizontal da cidade que acaba agravando a crise habitacional e
ampliando a deficiência dos serviços públicos, problemas que se estenderam dos anos 50 e 60,
continuando em 70 e 80, até a atualidade. Para nós, o papel do Estado em permitir, ou mesmo
estimular esta corrida artificial de expansão horizontal, mostrou-se determinante para atual
configuração do Miolo e da cidade do Salvador em geral:

A expansão do transporte, que impulsiona o processo de ocupação urbana em
Salvador, se mostra inicialmente no Miolo através da construção da Rua Silveira
Martins (1965-1966). Também na implantação dos primeiros conjuntos
habitacionais na então Fazenda Sete de Abril, pela Companhia de Urbanização de
Salvador (CURSA), precursora da Habitação e Urbanismo da Bahia (URBIS), a qual
sofreu um processo de liqüidação. Desta maneira, é possível afirmar que, desde o
princípio, a Companhia de Habitação Popular (COHAB), foi indutora da expansão
urbana periférica.
A criação, entre finais de 1960 e começos de 1970, da Avenida Luiz Viana
Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, situou o Miolo em uma posição
estratégica - entre dita Avenida e a BR 324 -, o que contribuiu tanto a acelerar sua
ocupação, como para estimular ainda mais a especulação imobiliária na cidade.
(FERNANDES, 2004, p. 3)

Este fenômeno de expansão artificial da malha urbana em prejuízo da própria
composição da cidade e de suas moradoras e moradores, especialmente aquelas e aqueles em
situação mais vulnerável, é analisado por SANTOS (2000a), que também nos alerta para o
perigo da especulação imobiliária elevada à categoria de política pública:

A construção, dessa forma, de casas para os mais pobres ajuda, de fato, a
viabilizar a cidade corporativa.
O dinheiro que era economizado pelo BNH (e poderá também sê-lo pelo seu
sucessor) na construção de casas populares é utilizado na construção dos
“extensores” urbanos – a expressão é do arquiteto Manoel da Silva Lemos (1986) –
eles mesmos um poderoso instrumento de apoio à especulação imobiliária.
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Por meio de extensores e de programas de habitação popular, a cidade
aumenta desmensuradamente a sua superfície total e este aumento de área encoraja a
especulação, o processo recomeçando e se repetindo em crescendo. (SANTOS,
2000a, p. 46)

Retomaremos adiante o papel que o Estado, aparelhado por grupos políticos
umbilicalmente ligados a capitais financeiros e representando interesses privados,
desempenhou para moldar o tipo de ocupação do Miolo, de maneira geral, e do Cabula em
particular, através da colaboração perversa da especulação imobiliária com a ação do poder
público. Por hora, recorremos novamente a FERNANDES (2004b), no sentido de apresentar a
preponderância da região do Miolo para entender a atual configuração urbana de Salvador, já
que este foi palco de uma série de mudanças estruturais que redefiniram a dinâmica da cidade
desde meados do século XX, período em que novos bairros surgiram e cresceram:

Até finais de 1940 o Miolo era praticamente rural. Nos anos 50, começaram a
expansão horizontal e a segregação urbana em Salvador, transformando-o na área de
maior expressão do processo de periferização sócio-espacial da cidade.
A partir de então, as alterações foram impressionantes. Na década de 60,
mudanças no sistema de transporte transformaram a cidade. Nos anos 70 houve a
implantação de importantes equipamentos e um intenso incremento habitacional.
Nas décadas de 80 e 90 o Miolo cresceu com taxas superiores às de Salvador,
constituindo-se num grande eixo de expansão da cidade. (FERNANDESb, 2004, p.
1)

Contando com aproximadamente 41 bairros, além do uso preponderantemente
residencial, o Miolo também tem sido alvo de grandes investimentos dos setores secundário e
terciário da economia, sendo uma “importante região de Salvador. Em termos de área o
Miolo corresponde a 36,74% de toda a cidade e, em termos de população representa cerca
de 28,67 por cento de Salvador.” (FERNANDES, 2004, p. 6).
O rápido salto de um espaço semi-rural - que até os anos 50 do século passado era
ocupado por fazendas e chácaras, representando as camadas economicamente privilegiadas, e
pequenas roças, arraiais, Comunidades-Terreiros e núcleos populacionais retirados, no que
toca a sua população negra e pobre – para uma região com grande presença residencial e de
equipamentos estatais no início do século XXI, contendo mais de meio milhão de habitantes,
pode ser vislumbrado comparando, a título de exemplo, a população localizada no Miolo com
a existente na segunda maior cidade do Estado da Bahia, Feira de Santana:
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QUADRO 1
POPULAÇÃO NO MIOLO, EM FEIRA DE SANTANA E EM SALVADOR.
1970 – 1980 -1991 – 1996
ANOS

1970
1980

POPULAÇÃO TOTAL
FEIRA DE
SALVADOR
SANTANA
75.394
190.076
1.006.398
250.091
291.504
1.505.383

1991
1996

559.953
634.041

MIOLO

406.447
450.487

2.075.273
2.211.539

Fonte: FERNANDES, R.B. Las políticas da la vivienda en la ciudad de Salvador y los procesos de
urbanización popular en el caso del Cabula. 2000. Tese (Doutorado em Geografia Humana) Universidad de Barcelona, Espanha. CUADRO 4.1, p. 139. Elaborado pela autora, com base nos dados
do IBGE e da CONDER, 1999. Tradução nossa.

Os trabalhos desenvolvidos por FERNANDES (1992, 2000), sua dissertação de
mestrado e tese de doutorado focam, até onde sabemos de maneira pioneira, o estudo sobre o
Cabula. Buscando uma análise do processo de urbanização e da ocupação desta área, no
sentido de compreender a periferização em Salvador, a sua dissertação em 1992 e a tese em
2000, às quais se somam variados artigos, nos fornecem amplo material para a reflexão acerca
do Cabula. Uma problemática apresentada pela autora, e que atinge diretamente qualquer
pesquisa focando o estudo de localidades em Salvador é a ausência de uma regionalização que
atenda à questão da divisão inter-bairros para a cidade:

A qualquer pesquisador que pretenda trabalhar com a realidade dos bairros da
cidade de Salvador se coloca um sério problema: embora seus habitantes vivam a
cidade segundo a lógica dos bairros, Salvador não possui uma delimitação
geográfica dos mesmos em nenhum dos órgãos oficiais ou não oficias da cidade.
Diante desta realidade, no momento em que nos propusemos a trabalhar com a
realidade de um bairro específico tivemos que fazer o esforço prévio de delimitá-lo.
(FERNANDES, 2004a, p. 2)

Para realizar uma delimitação para o Cabula, FERNANDES (1992, p. 168), buscou
atender duas exigências que considerou básicas, a saber: “1) considerar, na medida do
possível, a noção comunitária do que vem a constituir o Cabula; 2) não desrespeitar as
atuais divisões oficiais (ZI’s e RA’s) tratadas no itens anteriores22”. A partir destas
exigências, a autora optou por destacar às margens da Rua Silveira Martins, referida como a
principal via do Cabula, alguns setores censitários pertinentes às ZI’s que constituem a RA XI
22

ZI’s e RA’s são, respectivamente, as abreviaturas de Zonas de Informação e Região Administrativas, ambas,
categorias utilizadas pelo IBGE para classificação.
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(Cabula). No seu estudo publicado em alguns anos depois (FERNANDES, 2000), a autora
reapresenta a problemática, ressaltando que, de uma maneira geral, a delimitação espacial dos
bairros em Salvador é difícil, mesmo em suas áreas mais antigas; no Miolo, esta tarefa tornase ainda mais complicada devido a sua ocupação recente e rápida bem como a existência de
grandes conjuntos habitacionais que, isolados e alijados de qualquer outro tipo de
urbanização, passam a ser considerados e chamados de bairros. Neste sentido, a autora optou
por referir-se como “áreas” ou “lugares” e não bairros às localidades onde realizou as
observações. Segundo a delimitação proposta por FERNANDES (2000), o Cabula seria então
uma área de aproximadamente 6 km2 dentro do Miolo de Salvador que englobaria além de
uma área genericamente chamada de “Cabula” – cuja a relação com a Avenida Silveira
Martins asseguraria a sua noção comunitária – as localidades de “Narandiba” e “Saboeiro”,
contíguas a esta.
Dada a complexidade de sua história recente e antiga, nos pareceu necessário
considerar alguns aspectos específicos acerca de uma definição e delimitação do “Cabula”,
nos debruçamos assim sobre a série de 43 entrevistas em que se basearam a análise de
FERNANDES (2000) de modo a compreender o que seus depoentes, especialmente os mais
velhos e mais velhas, compreendiam como Cabula.
De acordo com a entrevista número 3, realizada em 17/09/1999 com Walter Veloso
Gordilho, nascido em 1916 e antigo proprietário de terras na região por quase 30 anos, o
Cabula era um “subúrbio de recreação”:

O Cabula eu conheci! Eu tinha um sítio lá no Cabula. O Cabula era uma
beleza como bairro de subúrbio para recreação! Eu tinha um sítio, meu irmão tinha
um sítio. A melhor laranja da Bahia era a laranja que vinha do Cabula! A gente vê
cada miséria de laranja hoje, que vem de Sergipe, que vem de não sei de onde e que
é uma porcaria. Não tem suco, não tem nada! A laranja do Cabula!!! Nós nos
instalamos lá! Chamava “Areial do Cabula”, hoje se chama “Bairro Tancredo
Neves”. Esse bairro “Tancredo Neves” foi pouco a pouco, depois da instalação do 5º
Batalhão da Polícia Militar, do outro lado do Centro Administrativo. Aí começou a
haver ocupação de terras. Tinha um rio que passava entre o meu sítio e o morro onde
estava o quartel do 5º Batalhão. Passava um riacho e esta área era servidão do
riacho. Aí o povo veio. Os nordestinos que chegavam lá, escurraçados pela seca,
começavam a se instalar. Resultado: nossa casinha lá, foi invadida várias vezes. Eu
chegava na 11º Delegacia da polícia, não resolvia coisa nenhuma, como sempre! Aí
a patroa se desgostou, eu me desfiz do sítio. E assim, entrou o Cabula em
deterioração. Primeiro o Quartel do Exército. O Exército ocupou as melhores áreas,
onde estavam os melhores laranjais. Este 19BC...
(...) Para ir ao Cabula eu descia a Fonte das Pedras, pegava ali o largo onde
tem o Mercado das 7 portas, subia a Ladeira do Cabula (que tinha o bonde, que de
vez em quando despencava lá de cima) e pegava então a via principal, que passava
onde fizeram depois o quartel e ia até lá. A ladeira era a da Rua da Baixada (que
acompanhava o Rio Camurugipe), saía o Camurugipe, atravessava e subia a Ladeira
do Cabula. Depois que subia a ladeira tinha 2 derivações: uma para o 19BC e outra
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que ia adiante. Na esquina tinha um armazém que eu tomava uma cerveja muito boa
(malzebier legítima) e aí pegava e ia lá para o sítio. Tudo por ali era Cabula, não
tinha localização específica, não. “Eu vou para o Cabula” e pronto! E era um
laranjal! (...) (FERNANDES 2000, p. 426)

Elementos como a acelerada urbanização da região – frente o qual a instalação do
Quartel do 19º Batalhão de Caçadores foi um marco inicial – e crescente migração – que
ampliou consideravelmente os núcleos populacionais de maioria negra e pobre –
determinaram o fim de uma dinâmica na região do Cabula, geralmente mencionada de
maneira bucólica e idílica por parte daqueles que, em condições abastadas, detinham grandes
propriedades na região. Como pudemos ver através do depoimento citado, até fins da década
de 1960, o Cabula, apesar de conter inúmeras regiões com identidade e nomes próprios,
compreendia, em termos de sua territorialidade, uma relativa unidade, “tudo por ali era
Cabula”. Fonte de constantes confusões, o local exato do Cabula não pode ser determinado
sem controvérsias por quem convive na região, sendo mais uma questão de interpretação que
uma área delimitada. É importante se notar a referência a uma localidade, o “Areial do
Cabula”, sobre a qual não encontramos menção nos últimos 30 ou 40 anos, nem em
documentos, nem – pelo menos nas duas décadas mais recentes – nas referências cotidianas
de moradores e moradoras da região. Marcadamente parte do Cabula, ao menos em sua
origem, a área do “Areial do Cabula” está situada em uma região que hoje é – às vezes –
considerada um bairro completamente à parte, o que exemplifica bem a complexidade de
determinar o que é e o que não é “Cabula”.
Designada por “Tancredo Neves” pelo entrevistado, a localidade passa atualmente por
uma disputa acerca do seu nome. A localidade era originalmente chamada de “Beiru” em
referência a uma liderança negra responsável por agregar em torno de si o núcleo
populacional que inaugurou a comunidade. Apontado por alguns moradores e defensores
como oriundo da cidade Ioruba de Oyó, Beiru figura como uma espécie de mito fundador,
especialmente para aquelas e aqueles que buscam valorizar as tradições e ancestralidade
africana no bairro e na cidade do Salvador. Já o nome Tancredo Neves foi escolhido por uma
das associações de moradores local cujo presidente se elegeu vereador municipal. Esta
escolha visava homenagear o então presidente, que morreu antes de assumir o cargo. Alegouse então que a substituição do nome objetivava melhorar as condições do bairro, já que
“Beiru”, segundo seus opositores, seria um nome pejorativo e depreciador. É importante
ressaltar que a mudança do nome de Beiru para Tancredo Neves garantiu algum capital
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político para o grupo proponente, especialmente junto aos segmentos partidários alinhados à
imagem de Tancredo Neves.
Apesar de ter ocorrido entre os anos de 1988 e 1989, apenas em 2005 a comunidade
mobilizada (terreiros de candomblés, blocos afros locais, jornal comunitário, associações
culturais e de moradores, militantes negros autônomos, etc) conseguiu comprovar que, por ter
sido executada de maneira arbitrária, a mudança do nome de Beiru para Tancredo Neves é
inapropriada, o que garantiu a recuperação parcial do nome original da localidade. Esta
conquista obrigou, por exemplo, o uso do complemento “Beiru” nas correspondências e
bandeiras do ônibus até então chamado apenas de Tancredo Neves. Inconclusa, a disputa
permanece, à medida que os ônibus que servem ao bairro utilizam ambos os nomes em suas
bandeiras.
É possível que a região do antigo “Areial do Cabula” seja conhecida hoje pelo nome
de Arenoso, localidade contígua à apontada como “Tancredo Neves” por Walter Veloso
Godilho e que durante muito tempo foi considerada parte desta última. Nossa suposição se
baseia no fato do Arenoso guardar, em suas características geográficas, semelhanças com a
área descrita pelo depoente. Retomaremos adiante como o processo de desmembramento de
bairros, à medida que apresentam alguma autonomia em termos de urbanização –
especialmente com a existência de equipamentos urbanos, comércio e um fim de linha de
ônibus próprio – é um elemento que acreditamos ser fundamental para a compreensão da
dinâmica de formação das diversas localidades que por hora avaliamos se compõe ou não o
Cabula.
A entrevista de número 11, datada de 12/08/1999, e realizada por FERNANDES
(2000) com a moradora Antônia dos Santos da Silva – nascida em 1922, apontada como de
baixa renda e residindo por mais de 34 anos no Cabula – nos trás outro elemento interessante
acerca da complexidade para elaborar uma delimitação para a região:

(...)Pra vir aqui [localidade do Saboeiro em 1965], mas primeiro era caminho
e era um lugar muito desconfortado, a gente vinha da cidade, pegava o ônibus de
Beiru, saltava ali no 19BC e vinha andando de lá até aqui. A gente andou 12 anos a
pé até vim ônibus. Dessa época pra cá, 12 anos até vim ônibus, a gente andava a pé.
(...) (FERNANDES, 2000, p. 461)

Ainda que seja apenas um dos elementos no amplo mosaico que nos parece configurar
o Cabula, a referência do Beiru foi usada nos ônibus da região, servindo a populações das
mais diferentes localidades, como o Saboeiro. A importância do transporte urbano na
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constituição da territorialidade está diretamente associada à cidade enquanto um espaço
dinâmico. SANTOS (2000a) afirma que o espaço é um conjunto inseparável de fixos e fluxos
e que os fixos são econômicos, sociais, culturais, religiosos, etc. São os pontos de serviços e
produtivos, as casas de negócio e saúde, os lugares de lazer ou de produção de saber, entre
outros. Continua Milton SANTOS (2000a):

“Mas, se queremos entender a cidade não apenas como um grande objeto,
mas como um modo de vida, há que distinguir entre os fixos públicos e os fixos
privados. Estes são localizados segundo a lei da oferta e da procura, que regula
também os preços a cobrar. Já os fixos públicos se instalam segundo princípios
sociais, e funcionam independentemente das exigências do lucro. (SANTOS, 2000a,
p 114)

Já os fluxos, numa correlação dialógica com os fixos, ampliam ou subtraem as
condições sócio-econômicas que possibilitam a afirmação do status de cidadãs e cidadãos.
Enquanto os fixos atuam sobre o processo imediato de produção, cuja definição, segundo
SANTOS (2000a), é técnica, os fluxos determinam instâncias como a circulação, distribuição
e consumo que, conforme o autor, têm suas definições cada vez mais no domínio do político.
O transporte urbano, responsável pela mobilidade básica da maioria das pessoas numa cidade,
é um dos principais condicionantes das dinâmicas de fluxo, gerando variáveis na disposição
das pessoas a partir de fatores como acessibilidade e escassez, por exemplo. Assim, para
compreender a territorialidade no espaço urbano, consideramos de fundamental importância
ler o papel desempenhado pelas linhas de ônibus, que determinam, qualitativamente, os tipos
de conexão dentro de um determinado espaço ou território e entre este e o resto da cidade.
Analisaremos estes elementos em nossa proposta de delimitação do Cabula; antes, porém,
gostaríamos de analisar mais detidamente o processo recente de urbanização da área.
A vocação rural do Cabula, definitivamente estabelecida em fins do século XIX,
começou a sofrer drásticas alterações a partir dos anos 40 e 50 do século passado. Até esta
época, assim como no Miolo de maneira geral, o Cabula era considerado distante e ocupado
principalmente por propriedades e núcleos populacionais rurais. Além dos gêneros
alimentícios de sobrevivência mais imediata, a produção do Cabula se destacou
internacionalmente pela plantação e exportação de laranjas (FERNANDES, 2004a, p. 2).
Segundo FERNANDES (2000), a fama dos frutos produzidos na região era tamanha que se
transformou em um slogan: “laranja do Cabula” era sinônimo da melhor laranja do estado da
Bahia, fama esta que perdura mesmo após décadas do fim das plantações, árvores e frutos.
Não se pode precisar quando e porque se extinguiram os laranjais na área do Cabula:
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A data não é muito precisa, mas, por tudo o que nós vimos é possível dizer
que os problemas com o laranjal ocorrem entre as décadas de 1940 e começos 1950.
O motivo gerador do problema, tampouco está claro: há quem acredita em uma
praga que atacou e eliminou o laranjal; há os que jogam a culpa em enxertos
contaminados, vindos dos Estados Unidos; e tem até quem atribui a responsabilidade
a experimentos químicos feitos pelo exército através do 19º Batalhão de Caçadores
(19BC).
Sobre esta última versão, buscamos informações no próprio Exército e o
entrevistado, Bastos, que tem densa formação em química e biologia nuclear, afirma
que naqueles anos, o exército brasileiro não dispunha deste tipo de tecnologia.
(FERNANDES, 2000, p. 8, tradução nossa)

Como dissemos, a criação do Quartel do 19BC, designação mais corrente para o 19º
Batalhão de Caçadores do Exército, na região do Cabula, foi determinante no processo de
urbanização do mesmo. A partir da entrevista de Nº 17, realizada por FERNANDES (2000)
com o capitão Marcos Augusto Costa Bastos, na altura responsável, entre outras funções, pela
seção de informações do 19BC, pudemos averiguar que o nome “Batalhão de Caçadores” é
um termo histórico utilizado para designar os batalhões do exército colonial português –
depois brasileiro – que eram compostos basicamente por elementos abertos, que cumpriam
suas missões a pé, andando. Originado do regimento da infantaria de linha de Santos, São
Paulo, em 1710, sofreu inúmeras modificações em sua organização através dos anos, porém
sua função, desde que foi feito, é a formação dos reservistas. Ainda segundo o capitão Bastos,
em 1910 o 19BC foi instalado na Bahia, primeiramente no Forte de São Pedro, até a
construção da sede no Cabula, em 1943. Orlando Anastácio do Sacramento, arquiteto que
acompanhou importantes obras em Salvador por mais de meio século, relata a FERNANDES
(2000) - Entrevista Nº. 33, de 06/02/1999 – que o Quartel do Cabula como anterior à chamada
Segunda Grande Guerra:

Eu não sei porque, nem quando se criou o 19BC, mas sei que criaram o 19BC
e aquela estrada que leva ao 19BC. E esta estrada parece que se prolongava até, a
orla, como estrada carroçável e os soldados desciam por ali, para fazer instrução de
tiro, lá por baixo, e tal... e iam até a orla marítima em estrada carroçável, que já saia
depois do Chega Nego23. Era uma estrada carroçável que passava por fora do
19BC, é o que hoje é o Saboeiro, saindo na [avenida] Jorge Amado e na Boca do
Rio, lá depois do [Clube do] Bahia. Era uma boa caminhada! Você sabe a estrada do
Imbuí, não sabe? Hoje o Imbuí está todo asfaltado mas era uma estrada carroçável.
Hoje é a Jorge Amado, mas antes era a Estrada do Imbuí. Tinha uma ponte lá
adiante, tem a Bolandeira, a estrada saía ali, tinha uma estação de tratamento de água
23

“Chega Nego” é um antigo nome dado a uma praia, hoje no bairro do Jardim de Alá, onde aportavam
tumbeiros transatlânticos e outras naus escravistas antes de seguirem para o porto principal da cidade. O objetivo
desta parada era limpar as embarcações e os homens e mulheres negras escravizadas, de modo a tornar a
“mercadoria” mais apresentável à venda.
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e ela saía ali. Eu não me recordo quando o 19BC foi para lá porque eu sou reservista
de 1941, no tempo em que a gente jurava dizendo assim: “- Incorporando-me ao
Exército brasileiro, prometo cumprir rigorosamente, as ordens das autoridades a que
estiver subordinado e a dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra,
integridade e instituição defenderei com sacrifício da própria vida”. Isto eu aprendi
em 1941 quando eu fiz Tiro de Guerra. Em 1941 já tinha ali o 19BC. Ele é anterior à
2ª Guerra. (FERNANDES, 2000, p. 522)

Não podemos precisar o ano exato da instalação do Quartel no Cabula, nem se a
definitiva construção da sede do Batalhão na área foi precedida pelo uso da região em
treinamentos do Exército, como os Tiros de Guerra citados por Orlando Sacramento. Segundo
o depoimento do capitão Marcos Augusto Costa Bastos, o motivo que levou a escolha do
Cabula para localização do Quartel foi a necessidade de uma área com amplo espaço verde
para a simulação de manobras e formações táticas do Batalhão, bem como para a realização
de exercícios de tiro sem perigo para a população no entorno. Na década de 1940, por ter
grande presença de cobertura vegetal, topografia adequada e baixa densidade populacional, o
Cabula demonstrou-se ideal para a instalação deste equipamento urbano. Outro elemento que
é importante considerar para a decisão política da implantação do 19BC no Cabula é a
localização estratégia do mesmo em relação à cidade, já que a área se encontra no seu centro
geográfico e se assomava sobre a principal via de ligação da mesma com o interior do estado
na época, a atual BR329.
Contraditoriamente às expectativas de uma região isolada e pouco povoada que
garantisse segurança e sigilo para o treinamento militar, a instalação do 19BC possivelmente
acelerou o processo de ocupação da área, à medida que ainda na primeira metade dos anos 40
do século passado instalou-se uma rede de energia elétrica no Cabula que ia até o Batalhão.
Uma associação entre a chegada do 19BC e o declínio do Cabula enquanto um ambiente
bucólico e semi-rural pode ser encontrada na entrevista de Walter Veloso Gordilho, que
aponta o Batalhão como responsável pela extinção da laranja, principal expressão de um
Cabula que existiu no primeiro qüinqüênio do século XX:

Foi o 19BC. Eu não me lembro o nome do parente de papai que era o dono da
roça mas, era uma beleza a roça! E que laranja! Laranjas grandes, cheias de suco...
hoje não, são todas pequenas e secas! Agora, defronte deste meu sítio também tinha,
do outro lado do rio, uma roça de um Senhor chamado Camilo que tinha muita
laranja. Eu comprava até umas laranjas na mão dele... (FERNANDES, 2000, p. 427)
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Questionado acerca de qual o papel desempenhado no caso pelo 19BC
especificamente, após um longo silêncio, Walter responde que foi:

...Arma de guerra! O exército acaba com tudo! Esteriliza. Aí, tira daqui, tira
dali, não cuida de nada, deu fim. Acabou. Faz pena, não é?! Agora, sabe para onde
foram estas mudas de laranja? Foram para a Califórnia. Era um laranjal lindo!
Maravilhoso! (FERNANDES, 2000, p. 427)

Os Estados Unidos também são referidos como destino para as mudas de laranja que
haviam no Cabula por Orlando do Sacramento, que argumenta que o laranjal foi
“transportado” para a Flórida (FERNANDES, 2000, p. 557). Coincidência ou não, a
Califórnia é o segundo maior produtor nacional de laranjas nos EUA, perdendo apenas para a
Flórida que, no mercado mundial, fica atrás apenas do estado brasileiro de São Paulo. Em
resposta ao boato sobre o papel de armamentos e experiências do exército na destruição dos
laranjais do Cabula, o capitão Bastos posiciona que:

No nosso registro histórico a gente não tem nada registrado sobre o fim da
cultura da laranja. Esse nosso funcionário civil que ta aqui desde 61, ele cita que
quando ele chegou aqui, era garoto ainda, ele tinha 17 anos quando ele começou a
trabalhar no quartel, já tinha bem pouco da plantação de laranja original que tinha na
década de 40. Mas, o que ele ouviu falar muito foi sobre as pragas que estavam
dando na laranja e você já tinha até citado uma entrevista em que um senhor citou
que poderia ter sido utilizado algum armamento ou algum treinamento feito pelo
exército que pudesse ter dado um fim à cultura das laranjas. Eu acho muito difícil
isso ter acontecido, inclusive porque eu sou formado em defesa Química Biológica
Nuclear, tenho um conhecimento bom sobre o assunto e, naquela época, o exército
não tinha nenhum tipo de arma, né? Desse calibre, arma biológica, principalmente
prá acabar assim com a cultura da laranja, prá exterminar totalmente com a cultura
da laranja; as armas biológicas elas começaram a ser utilizadas muito no mundo a
partir da Guerra do Vietnã, 1965 e mais utilizado como um agente desfolhante que
ele mata toda energia vital da planta e ela fica desfolhada prá impedir o pessoal de se
esconder por trás delas. Atualmente o exército não mexe com armas biológicas,
então, se atualmente nós não mexemos com essas armas então você imagina há 30,
40 anos atrás que não tínhamos. Até prá ilustrar mais que isso, nosso contingente
que foi prá Força Expedicionária Brasileira prá combater na Itália o Nazifacismo,
chegando lá ela teve que receber todo o equipamento das tropas norte-americanas
porque nós não tínhamos nada na época, então, se nós não tínhamos nem o
equipamento básico pra combater, você imagina qualquer tipo de arma que pudesse
destruir uma quantidade imensa dessas culturas? (FERNANDES, 2000, p. 492-493)

Ainda que não haja comprovações de que armas químicas ou agentes biológicos
implantados pelo exército brasileiro, ou mesmo norte-americano, serem responsáveis pelo
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extermínio dos laranjais, os boatos e lendas urbanas acerca deste fato são variados 24. Após
este marco inicial que foi a instalação do 19BC e a chegada da energia elétrica, o
desenvolvimento urbano Cabula continuou de maneira progressiva e em aceleração constante.
Outro equipamento urbano instalado na região que, à época, era amplamente considerada
como “Cabula” e que foi determinante para o que poderíamos chamar de uma “política de
desbravamento” da área foi o Presídio Lemos Brito, atualmente o maior complexo
penitenciário do Estado da Bahia.
Instalado em fins da década de 40 e início dos anos 50 do século passado, a partir de
um plano elaborado pelo EPUCS – Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de
Salvador25, a “Lemos Brito”, como geralmente é chamada a penitenciária, foi incrementada
no decorrer dos anos com novas unidades prisionais – a exemplo do Presídio de Salvador
(antiga Casa de Detenção) – que, conjugadas no mesmo espaço situado na Rua Direta da Mata
Escura, formam um amplo complexo penitenciário com uma população carcerária alegada de
cerca de 3000 pessoas26.
A nosso ver, tanto o Presídio quanto o Quartel são emblemáticos no sentido de
representarem a continuidade da longínqua relação estabelecida pelo Estado e o Cabula,
quando em 1815 o primeiro inicia sua interferência na região através da construção de uma
estrada que serviu para desbaratar um dos quilombos que então lá se localizava. Periférico em
seu status, apesar de geograficamente central, o Cabula representou durante muito tempo, no
imaginário social de quem mora em Salvador, uma região afastada e, digamos, selvagem, ao
que supostamente confirmava-se a forte presença de candomblés e o longo histórico - muitas
vezes subterrâneo, mas nunca completamente esquecido - de resistência e ameaça dos
quilombos da região.
Assim, a decisão política de instalar dois aparatos estatais de grande porte e ligados à
manutenção da ordem social através do monopólio organizado da violência não nos parece
um tipo de escolha ao acaso. Ainda que posteriormente tenhamos a presença de outros
grandes equipamentos urbanos estatais na região, a presença do Quartel e do Presídio re-

24

Em grande parte estes boatos são estimulados pelo tipo de relação mantida pelo então governo Vargas e o
governo norte-americano na época. Durante o início dos anos 40 a presença de militares dos EUA foi forte na
Bahia, inclusive refletindo-se numa intervenção na região do Miolo, através da construção da Estrada Velha do
Aeroporto, que é reputada aos norte-americanos.
25
A despeito de ter planejado a criação da Penitenciária Lemos Brito, o EPUCS não apresentava nenhum plano
geral para a ocupação do Cabula além da perspectiva de construção do presídio; como afirma Orlando Anastácio
Sacramento, que trabalhou à época no órgão: “Eu confesso que o EPUCS, não elaborou nenhum plano para o
Cabula.” (FERNANDES, 2000, p. 556)
26
Fonte: “Sistema de Controle de Reclusos”, http://www.sjcdh.ba.gov.br/sap/populacao_carceraria.htm – dados
de 11/10/2007.
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inaugura uma dinâmica que perdurou, embora de maneira menos ostensiva, na posterior
ocupação territorial do Cabula.
Segundo FERNANDES (2000), foi a partir de 1950 que a Empresa Baiana de Água e
Saneamento começou a chegar timidamente à região, apesar de nos anos de 1960 os serviços
ainda serem escassos e apenas nas duas décadas posteriores é que começaram os grandes
incrementos nos serviços públicos na área. Na década de 60 e 70, as transformações no
sistema de transporte e viário contribuíram para o crescimento da região, tanto com a
construção da Rua Silveira Martins – entre 65 e 66 – que se tornou a principal artéria do
Cabula, quanto através da realização da Avenida Luís Viana Filho – a Avenida Paralela – que
reorientou a dimensão urbana do Cabula e do Miolo. Ainda assim, graves problemas com
transportes coletivos e saneamento perduraram na região até a década de 90, sendo que
algumas localidades, sem o apoio público, continuam em condições precárias em termos de
urbanização ainda hoje.
Foi também no período de 1970 que foi estabelecido o primeiro Conjunto Habitacional
com prédios no Cabula, que até então só havia conhecido ocupação por meio de casas e
pequenas construções. Designado em seu projeto por “Cabula I” e conhecido como “Conjunto
ACM”, nome em homenagem a principal liderança do grupo político e econômico
diretamente envolvido com o processo de urbanização ao qual o Cabula foi submetido, o
Conjunto está localizado na Estrada das Barreiras. Em entrevista (Nº. 31 de 13/09/1999) a
FERNANDES (2000), Cristina Mary Ventura de Araújo, arquiteta responsável por projetar o
Conjunto Habitacional Cabula X (hoje conhecido como Saboeiro), afirma que o nome do
“Cabula I”:

É Antonio Carlos Magalhães. Era um conjunto que teve especificamente pro
pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, é um conjunto assim, com áreas livres, boas,
agradáveis, tinha centro comunitário, tinha a parte de casa, tinha cada departamento.
E foi construído, na época, por uma firma também muito responsável, bem
construída, entendeu? Então, isso não se repete nos outros conjuntos. Você vai pro
Cabula VI, você vê muito mais denso, muito menos equipamentos, entendeu? Você
vai pro Doron, também, aquilo ali foi maciçamente construído assim, o maior
número possível de apartamentos. Então, há essa diferença, né?, que se vê bem clara
entre os primeiros conjuntos e os últimos porque hoje o pessoal quer mais.... quer
dizer, o Arquiteto por mais que ele queira perseguir, fazer uma coisa mais agradável,
mais ele é pressionado a construir mais denso pra poder vender mais.
(FERNANDES, 2000, p. 542)

A proposta inicial de ocupação do “Cabula I” tem dois elementos que gostaríamos de
destacar, o primeiro deles se refere ao esforço de apresentar uma área residencial agradável,
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com ambientes e equipamentos bens distribuídos e uma ocupação mista de casas e blocos de
apartamentos que, nos parece, serviu para atrair o público como uma espécie de
“contrapartida” pela “má localização” e distância entre o centro urbano da cidade e o
“Conjunto ACM” à época. Tais esforços me parecem diretamente relacionados com a
perspectiva de estimular a ocupação do Cabula, tanto que, à medida que o processo de
urbanização avança, a exigência do Estado e zelo das construtoras e cooperativas de habitação
decrescem, gerando Conjuntos Habitacionais cada vez mais insalubres e mal-equipados.
O segundo aspecto de relevância está ligado ao público inicial ao qual o projeto
habitacional foi direcionado, o efetivo do Corpo de Bombeiros. A decisão política de escolher
esta categoria colabora com a dinâmica que apontamos ter sido re-instaurada a partir da
criação do Quartel e do Presídio na região do Cabula, em certa medida a militarização
prossegue, desta vez com a atração de funcionários públicos ligados a uma instituição com
verniz militar. Apesar de ser originalmente destinado a funcionários do Corpo de Bombeiros,
o Conjunto ACM também se caracterizou pela forte presença de policiais militares. Esta
“política de desbravamento” calcada numa espécie de “militarização” e “concentração
policial” do/no Cabula progrediu através das décadas seguintes. Mesmo na década de 80, após
a instalação de grandes aparelhos urbanos por parte do Estado27, e com a atual ocupação da
região já em grande parte consolidada, encontramos manifestações desta dinâmica através da
construção dos Conjuntos da Cooperativa Habitacional de Oficiais da Polícia Militar, os
CHOPM-I (1980) e CHOPM-II (1981), e da Casa de Acolhimento ao Menor, a CAM.
Seria esta dinâmica de “militarização” uma resposta geopolítica aos conflitos
existentes na região? O depoimento de Walter Veloso Gordilho (FERNANDES, 2000), nos dá
indícios das problemáticas nas relações existentes no Cabula da metade do século XX.
Questionado acerca de porque se desfez de uma grande propriedade que tinha na região, o
entrevistado respondeu que:

Eu não agüentei mais a vizinhança. Era ladrão de toda a sorte. Um dia eu
entrei lá e estava um cara na janela! Eu fiz uma casa com 2 andares e ele estava na
janela. Eu disse: “- Oi patrão, como vai?”. É triste!!! Foi isto que aconteceu. Aí eu
27

As mudanças progressivas no Cabula foram fortemente impactadas pela instalação, em grandes proporções,
de inúmeros equipamentos urbanos – tanto públicos quanto privado. Dentre estes se destacam a Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), em 1970; o Colégio Polivalente do Cabula, em 1974; a Empresa
Baiana de Água e Saneamento (EMBASA), em 1976; a então Telecomunicações da Bahia (TELEBAHIA), em
1978; o Hospital Geral Roberto Santos, em 1978; o Colégio Estadual Roberto Santos, em 1979; o Serviço
Federal de Processamento de Dados (SERPRO), nos anos de 1977 a 1979; o Centro de Educação Técnica da
Bahia – CETEBA -, em 1979, que posteriormente (1983) se desenvolveu para tornar-se o Campus I da UNEB –
Universidade do Estado da Bahia; e o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em 1982. Para um estudo
pormenorizado deste processo, ver FERNANDES (2000).
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peguei a patroa, vim para cá e larguei tudo lá. Outro dia, arrumando uns papéis
encontrei uma nota da patroa: “- Roubaram não sei quantas facas, não sei quantos
garfos, 1 botijão de gás, não sei o que...” Coitada, para eu dar queixa na delegacia. A
delegacia, como sempre, não tomava providência. Eu não morava lá. Passava fim de
semana. (...) Minha chácara tinha 110.000 m2. Era grande! Eu não vendi, não.
Deixei lá, minha filha! Invadiram, me atemorizaram! Não vendi não, me
atemorizaram! Chegava lá na 11º Delegacia. A casa eu soube, (meu filho esteve lá
outro dia procurando um ferreiro, que é soldador de ferro). “Meu pai, a casa virou
escola e o galpão virou mercadinho!” Na década de 70, época em que eu era o
Presidente do Instituto dos Arquitetos, eu já não tinha mais o sítio. Para compensar o
Cabula, eu comprei uma casinha lá na Pedra do Rio, Lauro de Freitas. Vou para lá,
passo o sábado, o domingo, venho embora... (FERNANDES, 2000, p. 427)

Aparentemente, a contradição entre grandes propriedades quase desocupadas e núcleos
populacionais disjuntos e empobrecidos precipitou os conflitos. Poder-se-ia objetar que os
referidos “ladrões” eram pessoas de fora da região do Cabula que aproveitaram-se do relativo
abandono das grandes propriedades para agir, porém, o relato de Walter Gordilho, situando
como eram as condições da região por volta dos anos de 1950, dá a entender um panorama
muito mais complexo, onde fatores raciais, religiosos, de classe e territoriais se combinavam
de forma a produzir um estigma para as comunidades negras e pobres do Cabula,
constantemente criminalizadas por estas suas condições:

O bonde, que de vez em quando perdia o freio e descia na banguela, como
eles chamam. Não tinha ônibus, não, e tinha os carros das pessoas que moravam
para o lado de lá. Parece que tinha uma igrejinha lá. Tinha uma igrejinha sim. Mas,
candomblé tinha demais! Candomblé agora é oficial mas, naquela época, no tempo
do meu primo Pedrito Gordilho, ele chegava e arrebanhava tudo! Ele era famoso! Aí
os ladrões faziam: “- Cadê você?”; “-Ói eu aqui!”; “- Oi lá Pedrito!”; “-Que vê por
ti”. Pedrito era um caso sério! Em geral as pessoas não moravam lá. Eu conhecia
alguma pessoas que moravam mas não memorizei os nomes. Tinham muitos
casebres, não sabe minha filha, de moradores que achavam um terreno e faziam as
casinhas deles de sapé e aí moravam lá. Agora, o pior de tudo é que este pessoal ou
vinha do Rio Grande do Norte, ou de Alagoas ou então de Sergipe, compreendeu?
Não tinham raiz nenhuma e é quem amedrontava a gente, compreendeu? Chegava na
11º Delegacia do Cabula, a atual Secretária de Justiça da Prefeitura Municipal de
Salvador (Drª Kátia) era delegada lá...Luz não tinha, não, e a água era de poço e de
boa qualidade. (FERNANDES, 2000, p. 427-428)

A perseguição e o ódio às religiões de matriz africana28 e os conflitos com migrantes
vindos do interior e de fora do estado29, dão um exemplo do tipo de perspectiva que os
28

O “primo Pedrito Gordilho”, a quem Walter Gordilho se refere, foi o delegado Pedro Azevedo Gordilho que,
segundo LÜHNING(1996, p. 195), “não foi nem o primeiro, nem o último delegado a perseguir o candomblé.
Foi, porém, um dos mais violentos e temidos, e de certa forma tornou-se um símbolo da perseguição durante
uma certa época.”. Para maiores detalhes, ver artigo da autora: LÜHNING, Angela. “Acabe comeste santo,
Pedrito vem aí...”, Mito e realidade da perseguição policial ao candomblé baiano entre 1920 e 1942. Revista
USP, Dossiê Povo Negro - 300 Anos, n. 28, São Paulo, pp. 194-220, dezembro / fevereiro 1995/96.
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grandes proprietários e as elites dirigentes de Salvador tinham em relação à população que
ocupava ou estava vindo ocupar o Cabula. Às relações de conflito mantidas de longa data na
região somaram-se novas, decorrentes do processo de urbanização do Cabula, que trouxe em
seu bojo as contradições de uma sociedade pós-colonial racista, patriarcal e capitalista. À
medida que se espraiou pelo antigo sítio de quilombos a urbanização acentuou as velhas
desigualdades e precipitou novas assimetrias. Como resultado deste processo, temos uma
realidade de opressão sobre grande parte da população, preponderantemente de origem
africana, que é forçada a viver em amplos bolsões de pobreza, constituídos nos interstícios das
áreas urbanas planejadas e assistidas pelo Estado na região.
Mais do que uma ameaça simbólica, derivada de um passado quilombola
constantemente submergido pela historiografia oficial, a ocupação territorial do Cabula
encontrava impedimentos de ordem concreta nos altos índices de criminalidade e violência
decorrentes da pauperização que afeta boa parte da região; demonstrando insensibilidade
humana e política, os poderes políticos e econômicos constituídos, ao invés de tratarem das
causas sociais da criminalidade na área, engendraram o que estamos aqui denominando de
“política de desbravamento” para o Cabula, que teve como resultado a criação de mecanismos
indiretos de “blindagem social”, visando protegendo as partes em processo de urbanização das
chamadas “invasões”. É neste sentido - da busca por gerar um verniz de proteção contra a
população negra e pobre - que visualizamos todo o processo de atração de pessoas vinculadas
a Forças de Segurança e estabelecimento de quartéis, presídios, casas de acolhimentos, etc.,
na região do Cabula.
Um outro aspecto que precisamos considerar acerca do tipo de ocupação que foi
estimulada pelo Estado é como o acelerado e descuidado processo de urbanização do Cabula
acarretou também danos ecológicos irreparáveis às grandes áreas verdes que, desde então,
passaram a minguar no local:

29

Concordamos com SANTOS (2000a) que a experiência de migração no Brasil é, antes de tudo e por si mesma,
uma experiência de conflito:
E as vicissitudes, verdadeiramente dramáticas, que afligem uma parcela significativa
da população, em busca permanente e sem sucesso de terra para plantar no interior e de terra
para morar na cidade?
Uma outra forma, aliás, de encarar as migrações é, do ponto de vista humano, a
ausência de direito a um entorno permanente. Cada vez mais no Brasil as pessoas mudam de
lugar ao longo da existência; o número dos que vivem fora do lugar onde nasceram aumenta
de ano para ano, de um recenseamento a outro. Condenar os indivíduos à imobilidade seria
igualmente injusto. Mas as migrações brasileiras, vistas pelo ângulo da sua causa, são
verdadeiras migrações forçadas, provocadas pelo fato de que o jogo do mercado não encontra
qualquer contrapeso nos direitos dos cidadãos. São frequentemente também migrações ligadas
ao consumo e à inacessibilidade a bens e serviços essenciais. (SANTOS, 2000a, p. 44)
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Com relação aos fortes impactos ambientais podemos afirmar que o Cabula
tem sofrido muito com a ação antrópica indiscriminada. Dentre os efeitos mais
marcantes desta ação destacamos: o desmatamento indiscriminado para a construção
das vias de acesso e dos inúmeros imóveis ai instalados; contaminação dos aquíferos
existentes; acúmulo de lixo e conseqüente erosão das encostas; o aumento
considerável no trânsito de veículos coletivos e particulares, elevando os índices de
poluição do ar e sonora. (FERNANDES, 2004a, p.4)

O processo de degradação ambiental e urbana é, sabidamente, um fenômeno recorrente
em todos os grandes centros urbanos das sociedades industriais contemporâneas, mais do que
isso, vivemos um período que se pode falar de uma vontade – alicerçada na tirania do dinheiro
e da informação – que tenta provocar uma espécie de unificação absoluta sob sua égide
(SANTOS, 2000b). Este processo de mundialização da ordem do capital, reflexo da
globalização da dinâmica civilizatória européia, marcou o desenrolar dos acontecimentos que
moldaram o Cabula como o vemos hoje. Ainda assim, ressalta SANTOS (2000b), e
concordamos com ele, que:

A globalização não é um processo isento de contradições. Seus impactos e
perspectivas são diferenciados, e as alternativas abertas a cada país dependem,
exatamente, das opções feitas pelas suas forças sociais e políticas internas e
coordenadas por seus estados nacionais. (SANTOS, 2000b, p. 74)

No caso específico do Cabula, quais foram as forças sociais e políticas locais que
atuaram sobre a região? Estas forças tiveram uma postura colaboracionista, abraçando o
modelo de globalização vigente? Nos parece que sim. Aludimos anteriormente ao papel do
Estado e de grupos políticos e econômicos, agindo através do binômio especulação
imobiliária e intervenção governamental, na confecção do Cabula e de seus processos de
conformação recente. FERNANDES (2000) faz referência em sua pesquisa a um único
equipamento urbano privado na região, que é a sede do Jornal Correio da Bahia:

(...) Faz-se necessário tratar também do Correio da Bahia, que de fato não é
um equipamento estatal, mas que por sua presença proeminente no lugar, mereceu
também um aprofundamento. De acordo com a entrevista de Antônio Luiz
Guimarães Diniz (Entrevista Nº. 26), o jornal - que pertence a um importante grupo
político, liderado pelo atual Senador Antônio Carlos Magalhães -, ocupa um total de
5.000m2 e os números começaram a sair do Cabula a partir de 1979. O bairro foi
escolhido por estratégia política do mesmo Senador, que pretendia valorizar uma
área que reconhecia como de crescimento na cidade. O relato da entrevista coincide
com os demais no que diz respeito à grande evolução passada pelo local nos últimos
20 anos e mostra uma postura muito otimista sobre as vantagens de trabalhar no
Cabula. (FERNANDES, 2000, pp. 228-229, tradução nossa.)
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Mais do que uma estratégia política de valorização da área, a entrevista de Antônio
Diniz denuncia a fusão de interesses privados e ações públicas no processo de ocupação do
Cabula. Segundo o entrevistado, por trás de seu objetivo de atender o mercado, o Correio da
Bahia visava dar suporte político ao grupo liderado pelo então Senador Antônio Carlos
Magalhães. O jornal, que iniciou sua circulação em 1979, contou com uma preparação de pelo
menos cinco anos antes de sua publicação, demonstrando que a idéia de ocupar esta região
estratégica é anterior a 1974. É interessante ressaltar como, dentro da perspectiva dos
interesses privados, a lógica muitas vezes é invertida, à medida que a supõe-se que o Correio
da Bahia teria sido implantado com o intuito de colaborar com a ocupação da área e não o
contrário. Foi também sob a batuta do grupo político de Antônio Carlos Magalhães que se
construiu a Avenida Luiz Viana Filho – a Paralela – bem como o CAB – Centro
Administrativo da Bahia -, equipamento urbano que deu o primeiro grande impulso à
ocupação recente da região. De acordo com a entrevista de Antônio Diniz, o CAB foi:

“construído pelo próprio Senador, no 1º Governo dele, quando tirou as
repartições públicas lá do centro da cidade. E ele foi que, vamos dizer assim, foi o
grande bandeirante, né?, comparando com o bandeirante, futucando, remexendo esse
lado, vislumbrou, né?, que a cidade poderia crescer muito prá esse lado. E todas as
coisas que ele pode, ele trouxe pro lado de cá. Como ele queria valorizar, queria
prestigiar uma área que ele via com crescimento, ele trouxe o Correio da Bahia prá
essa região daqui. (FERNANDES, 2000, p. 523)

A comparação entre o papel desempenhado por Antônio Carlos Magalhães com a
figura do bandeirante – personagem histórico ligado ao “desbravamento” do sertão e ao
extermínio de inúmeras comunidades indígenas e quilombolas – não poderia ser mais feliz.
Herdeiro de uma política de ocupação do Cabula da década de 40 e 50, o grupo político de
Antônio Carlos Magalhães acentuou-a, deixando suas marcas na região. Colabora com nossa
interpretação o fato do primeiro conjunto habitacional do Cabula se chamar, como dissemos
anteriormente, “Conjunto ACM”, em homenagem ao político baiano. O processo de ocupação
e urbanização do Cabula não é resultado apenas de ações específicas para a área, antes, se
insere num amplo espectro de intervenções econômicas, sociais e políticas que foram
orquestradas pelo grupo político liderado por Antônio Carlos Magalhães, dentro do que
podemos chamar de fenômeno de industrialização tardia baiana. Acerca deste impulso de
industrialização que acometeu a Bahia nas últimas décadas (e de suas influências sobre o
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Cabula), recorremos a uma pertinente análise realizada pelo urbanista Edgard Porto Ramos,
em entrevista datada de 30/08/1999, à FERNANDES (2000):

As grandes mudanças em Salvador, na verdade, aconteceram, é, na prática
elas aconteceram a partir de 70, do meado de 70. As grandes, se a gente considerar
em relação ao Miolo porque na verdade o que aconteceu é que Salvador até a década
de 50/60, ela era uma cidade que tinha um papel dentro do país, um papel
diferenciado, ou seja, era uma economia ainda baseada na agricultura em que a
cidade de Salvador tinha o papel de entreposto comercial, ta certo? Para você
articular a cidade às mercadorias que eram produzidas fora da Bahia com o interior
do Estado e essa, por sua vez, articulava com outras cidades do Brasil e do mundo.
É, em 1900, depois da industrialização do Brasil, isso aconteceu inicialmente no
Centro-Sul, Salvador passou a assumir também mais um outro papel que é articular
essa circulação das mercadorias industrializadas do Centro-sul. Tudo isso foi feito
exatamente em cima do chassis da cidade histórica, do chassis da cidade colonial e
que utilizando alguns elementos básicos estruturantes, equipamento estruturantes
que a gente pode chamar, por exemplo, porto, a zona do Comércio funcionava os
bancos, funcionava os agentes financeiros, a bolsa de valores. O comércio
tradicional que acontecia no centro da cidade, na Rua Chile, uma parte do Comércio,
uma parte na Avenida 7 e como esse papel de Salvador ainda como entreposto
comercial, comercial e financeiro prá uma região, ele não atraia novos habitantes
porque as unidades de produção não se instalaram aqui até a década de 50. Daí
porque o chassis da cidade, ele foi ampliado mas, tudo ainda em torno do modelo
anterior, um modelo que já perdurava há 400 anos e que ele não foi alterado até a
década de 50/60, exatamente por conta disso. E o Cabula era uma zona de periferia,
uma zona de granjas, de fazendas, de produção agrícola ainda para atender a um
pequeno mercado local na área de alimentos. Esse era o papel do Cabula, esse era o
papel de Pau da Lima, de toda a área onde hoje é o Centro Administrativo, aonde
hoje é a área central da cidade, onde hoje é a área mais importante da cidade em
termos de comércio, serviço, etc. Acerca de 30, 40 anos atrás era periferia com
função voltada para a produção agrícola, isso é muito significativo. Talvez Salvador
seja a cidade do Brasil, uma das poucas no mundo em que esse processo ocorreu
muito tardiamente com uma velocidade tremenda. Daí que o papel do Cabula era
nesse momento esse. Bom, quando você começou o processo de descentralização da
indústria no Brasil que começou aqui na Bahia já iniciando com a presença da
Petrobrás com a exploração do petróleo, do gás, da gasolina, etc. e tal, você já
começou a atrair novos investimentos pra Bahia. Posteriormente já na década de 60
e já no início de 70 se começou a algumas indústrias se instalarem com a criação do
CIA e do Pólo Petroquímico. Essas indústrias foram elas que fizeram o processo de
transformação da cidade e o Cabula hoje é exatamente reflexo desse processo de
transferência dessas unidades de produção para o Nordeste Brasileiro,
principalmente pra Salvador. Aí, Salvador passa a ter outro papel. Não é mais
entreposto comercial, agora já é lócus de produção, agora ela já tem uma criação de
valor capaz de transformar-se, exigida uma nova estrutura urbana de Salvador, e foi
isso que fez ela alterar e o Cabula assumir outro papel. O plano do CIA inclusive
previa nas imediações do Cabula, já no final de 60, uma localização no Centro
Administrativo, nas proximidades do Cabula, Iguatemi. Mas, ainda aquela zona era
uma zona absolutamente desocupada. O que na verdade, este processo começou a
exigir de Salvador transformações, começou a exigir um comércio de porte
moderno, começou a atrair pessoas de outros estados e do interior por conta dessa
massa de salário que foi gerado. Mas até o meado da década de 70, essas coisas
ainda aconteceram no centro da cidade, quer dizer, é uma tentativa de que a estrutura
da cidade pudesse ainda absorver essas mudanças. Nós vamos ver depois que elas
foram muito significativas e que a estrutura do centro (um cento comercial, uma
configuração urbana que foi montada no período colonial), que ela foi montada e
houve um processo de tentativa de ampliação das ruas, das avenidas, etc, mas que
não conseguiu, não foi possível e que era uma estrutura viária montada para o
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transporte de tração animal... por tração humana também, os escravos é que
transportavam os senhorinhos nos “bangüês”. E essa estrutura viária não resiste a
uma nova demanda dessa produção industrial que gera esses valores e exige agora
equipamentos de portes muitos superiores e exige uma acessibilidade também
bastante significativa. Como já havia uma forte presença de movimento culturais de
preservação, como aconteceu no mundo inteiro, aqui em Salvador desde a década de
30/20, desde a Semana do Urbanismo que já se tentou alargar algumas avenidas
centrais, como aconteceu em Paris, no final do século passado, como aconteceram
em outras cidades européias e americanas em que se alargou pra absorver esses
novos fluxos gerados pela industrialização. Aqui, ao invés de acontecer isso, de
alargar o centro que não foi possível, se tentou mas não foi possível, daí porque
mesmo que alargasse, que derrubasse todo o patrimônio, não tinha condições,
parcelamento capaz de absorver essas novas demandas, se montou uma outra cidade.
(FERNANDES, 2000, pp. 561-562)

Condição sine qua non do processo de industrialização baiana do modo como se deu, a
construção de uma outra “cidade” é basicamente o estabelecimento de um novo centro
político e, principalmente, financeiro para a capital do estado. Em consonância com as lógicas
cada vez mais expropriadoras e perversas da globalização, as elites baianas, à revelia de
grande parte da população, redimensionaram o papel do estado da Bahia e de Salvador no
mercado mundial e, em proporção, redimensionaram o espaço urbano. É importante ressaltar
que tais mudanças não grassaram alterar a condição subalterna de Salvador nas relações
nacionais e internacionais. O aspecto físico da cidade é, em última instância, um reflexo de
suas relações sociais através da história. Das semelhanças entre o mercado e o espaço,
SANTOS (2000a) nos trás importante contribuição:

O espaço tem muito de parecido com o mercado. Ambos, através do trabalho
de todos, contribuem para a construção de uma contrafinalidade que a todos contém
funcionalmente e, malgrado eles, os define. Mercado e espaço, forças modeladoras
da sociedade como um todo, são conjuntos de pontos que asseguram e enquadram
diferenciações desigualadoras, na medida em que são, ambos, criadores de raridade.
E como “o mercado é cego, para os fins intrínsecos das coisas”, o espaço assim
construído é, igualmente, um espaço cego para os fins intrínsecos dos homens. Daí a
relação íntima e indissociável entre a alienação moderna e o espaço.
Em que medida um espaço que nós mesmos construímos e que nos contém
como coisas é o instrumento de agravação das condições criadas pelo mercado? Em
que medida a organização do espaço é mais uma dessas organizações que conduzem
a um processo de alienação? O espaço também contribui para o processo de
socialização invertida a que agora assistimos e é utilizado como instrumento de
política cognitiva, através da manipulação do significado, um marketing territorial
que também é criador de anomia. (SANTOS, 2000a, p. 60)

Durante as décadas de 50, 60 e 70 do século passado, o processo de anomia repercutiu
de forma intensa na região do Cabula que, à altura, já era um espaço periferizado nas relações
urbanas de Salvador. Pedimos licença para retomar a explanação oferecida por Edgar Porto
Ramos, que expõe como esta “nova cidade” interferiu no processo de urbanização do Cabula:
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Quando se montou uma outra cidade, o centro dessa nova cidade, passou a
ser exatamente as imediações do Cabula porque exatamente nas imediações do
Cabula a cidade do Salvador faz um triangulo, na imediação do Cabula é exatamente
o ponto, o centro geométrico desse triângulo em que você tem a ligação grande eixo
de acesso à cidade que é a BR 324, que liga todo o interior do estado e liga a outros
estados da região. E você, na outra perna você tem Avenida Paralela que liga todo o
litoral que foi a área de expansão da cidade. Portanto, essa localização fez com que o
Cabula passasse a ser o novo centro da cidade. E foi por conta disso que você teve
uma capacidade de atração de uma série de serviços e equipamentos que hoje são
alocados nos subúrbios. Então, quer dizer, na verdade é essa a história que faz com
que o Cabula, e mais as suas regiões adjacentes, hoje possa significar cerca de 12%
da arrecadação do comércio de todo o Estado da Bahia. Isso é um dado bastante
significativo. Toda a arrecadação do ICMS do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços, quer dizer, é um imposto que mede basicamente o
consumo.
(...)Esse processo de reestruturação da configuração urbana, ele como todos
os processos urbanos, todos os processos regionais, eles não ocorrem de uma hora
pra outra. Quer dizer, eles vão sendo palco de uma série de investimentos que são
complementares às vezes não planejados de forma articulada, mas eles vão sendo
objeto de intervenção e no geral servem pra responder a um determinado
movimento. E aconteceram alguns investimentos que foram importantíssimos pro
caso do Cabula, 1º, do ponto de vista da infra-estrutura você teve na década de 60,
no final da década de 60 a duplicação da BR 324 que é a via que dá acesso à cidade,
a via principal que liga a cidade a toda a região. No início da década de 70, você
teve a abertura da Avenida Paralela que criou a outra perna do triângulo a que a
gente se referia antes. Junto com isso você teve a ligação da São Cristóvão com a
rótula que é o Miolo do grande triângulo. E essa rótula é a maior rótula de circulação
da cidade, que ainda tem possibilidade de ocupação, e é nesta rótula que ocorre a
locação dos grandes equipamentos de comércio e serviços ligado ao setor
automotivo, etc., da cidade. Essa é uma grande rótula. Pra viabilizar essas coisas
todas você teve uma reforma administrativa do estado, que se alterou toda a
estrutura do Governo Estadual. Você teve a transferência do Centro Administrativo
do antigo centro histórico para a Paralela, um dos lados do triângulo desta grande
rótula. Você teve o aparecimento de um grande shopping center que foi exatamente
nesta ponta, neste vértice que é o centro geográfico da cidade que é o Shopping
Iguatemi, e você teve o deslocamento da Rodoviária que é o grande terminal de
transporte que isso complementa a acessibilidade com a infra-estrutura e você criou
todas as condições pra que nessa área você pudesse vir a atrair outros serviços. E o
Cabula como entra nisso? O Cabula entra numa passagem com muita velocidade de
uma antiga zona rural, uma antiga zona agrícola, com chácaras e fazendas, pra um
processo de loteamentos que... de ofertas de terras com razoável capacidade de
valorização. E é esse aspecto que faz do Cabula (a essa altura já vizinho de bairros
como Itaigara, de Pituba, de Brotas, áreas em que ocorreram os maiores incrementos
habitacionais com as populações de renda média-alta e alta), portanto, o Cabula
passou a ser uma área que estava próxima dos grandes investimentos de comércio e
serviços da cidade, o novo centro da cidade, passou a ficar próxima da área com
maior fluxo de passagem de pessoas e de mercadorias por conta da Estação
Rodoviária, área com grande acessibilidade pra outras regiões do Estado por conta
do Terminal Rodoviário e, enfim, passou a ser uma área que tinha um papel
estratégico dentro da cidade, dentro do crescimento da cidade. Paralelamente a isso
também, isso é uma coisa que vale a pena retomar uma parte que a gente falou antes,
dos investimentos, o Governo do Estado juntamente com aquilo tudo que eu falei
antes, da BR 324, daqueles investimentos e tal, houve um processo de implantação
de uma série de conjuntos residenciais na cidade que começaram a corre lá na zona
do Cabula, na zona de Pau da Lima, nas imediações do Cabula, na zona do Miolo. Já
o 1º a partir de 67/68, repare que todos articulados, né? Então, o Estado teve uma
presença fortíssima no desenho, no fomento a essa reestruturação da cidade do
Salvador. É... esse processo de implantação de conjuntos, ele começou na direção de
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Pau da Lima, foi muito na direção do Cabula, Narandiba e se espalhou até
Cajazeiras, o que fez que dentro de 10 anos essa zona do Miolo tivesse um
crescimento brutal, isso depois a gente pode pegar os dados depois no Plano do
Miolo. É bom ver o crescimento como é que foi, mas já identificava que nessa zona
do Miolo em 84 você já tinha cerca de 400.000 habitantes. Se você pegar essa
população há 10, 20 anos antes, a gente percebe que foi uma profunda transformação
da área atingida. (FERNANDES, 2000, pp. 562-563, grifo nosso)

Concorre para essa compreensão acerca da original amplitude do Cabula e de suas
estreitas relações com o novo pólo financeiro da cidade, as opiniões expressas Orlando
Sacramento, em diálogo com Rosali FERNANDES (2000):

(...)Voltando ao loteamento Jardim Brasília, este Loteamento Jardim
Brasília, à proporção que começaram a procura o Banco para financiar habitação,
então foi criado ali um conjunto habitacional por nome João Durval, Conjunto
Habitacional João Durval. Vocês conhecem, não é mesmo? É um conjunto
habitacional que tem uma vista espetacular para a Avenida Antônio Carlos
Magalhães, se vê o Iguatemi, lá adiante e tal...à noite então é linda aquela vista,
aquela iluminação! Então neste loteamento foi criado este conjunto habitacional e aí
veio a Estação Rodoviária. Ali onde está a Estação Rodoviária ainda é Cabula. Do
outro lado é que não é mais Cabula, do outro lado já é Pituba mas, ali onde está a
estação Rodoviária, aquela Invasão Saramandaia, o DETRAN. Não seria o
Pernambués (que está mais para trás), o Jardim Brasília, lá em cima a linha de
cumeada, ele vai descendo, descendo, descendo em direção ao vale... em direção ao
vale.
Debate sobre a regionalização da área:
ROSALI: O Senhor coloca que a Estação Rodoviária é parte do Cabula e eu
concordo em gênero, número e grau porque não existia Pernambués. Era tudo
Cabula.
Sr. ORLANDO: Era tudo Cabula. Era.
(...)
ROSALI: O que o senhor consideraria absolutamente Cabula?
Sr. ORLANDO: Absolutamente Cabula já não existe mais... Cabula é toda
esta área...toda esta zona (apontando o mapa) é Cabula. Até chegar, você vê o bairro
de Sussuarana, não é Sussuarana? A Sussuarana está dentro do Cabula. O Cabula
não seria um bairro, seria uma região! Está entendendo? Seria uma região agora,
dentro desta região, uma série de bairros, uma série de fazendinhas ali dentro. E
estas fazendinhas foram se transformando em solo ocupado. Uns solos ocupados
regularmente, oficialmente e outros ocupados irregularmente. (FERNANDES, 2000,
pp. 552-553)

Trazemos este diálogo para destacar dois pontos que consideramos fundamentais na
compreensão do Cabula enquanto região estudada. A concentração financeira em suas
imediações, o hiper-acelerado processo de ocupação e urbanização, as gritantes assimetrias
raciais, sociais e territoriais no Cabula fazem com que se torne complexa a tarefa de delimitálo. O seu processo histórico aponta para a noção de que a presença quilombola e o marcador
territorial da ocupação africana na área são tão fortes que grande parte do Miolo era designado
de “Cabula” e que, na realidade, o processo de territorialização de cada localidade gerou, num
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movimento inversamente proporcional, uma desidentificação com aquilo que chamamos de
“Cabula”. É, talvez, a esta complexidade que se refira Orlando Sacramento quando afirma que
“absolutamente Cabula já não existe mais...”. FERNANDES (2000) compartilha desta
compreensão:

Vale a pena assinalar que nesta ocasião [até 1940] quase tudo do que hoje
chamamos Miolo de Salvador era chamado, genericamente, o Cabula, embora então
já se identificasse lugares específicos diferentes. Só depois, com o aumento da
população e a expansão da ocupação, se foram definindo áreas particulares.
(FERNANDES, 2000, p. 188, tradução nossa)

Se o processo de ocupação, dado as suas especificidades, tem por conseqüência o
surgimento de territorialidades próprias, calcadas na experiência concreta de moradia e
existência cotidiana num determinado lugar, a ampla região que compreende o Cabula, à
medida que fosse ocupada, necessariamente teria sua territorialidade ressignificada. O que
queremos ressaltar, e que difere a experiência do Miolo de outras áreas em Salvador, é o papel
que as políticas de urbanização do Estado e os ditames das transformações econômicas
tiveram na fragmentação territorial do Cabula.
Para nós, a dinâmica de ocupação do Cabula foi baseada numa razão instrumental,
vinculada às necessidades cegas das forças econômicas em marcha, que desprezaram as
dimensões pessoais da população que vivia na região e da que viria morar, bem como seu
meio ambiente. Podemos contrapor assim uma territorialidade ancestral do Cabula, fincada
em raízes quilombolas, a uma nova dinâmica de territorialidade - ou deveríamos falar em
dinâmica de desterritorialização? – cuja expressão máxima é a transformação do espaço em
grandes conjuntos habitacionais dispostos em uma ordenação numérica e que, em sua origem,
funcionavam como espécies de “dormitórios” apartados da dinâmica da cidade e de seus
serviços mais básicos. A entrevista dada a FERNANDES (2000) pela arquiteta Cristina Mary
Ventura de Araújo dá um demonstrativo do processo de fragmentação da região:

O que eu posso dizer é o seguinte: na época que a gente começou na URBIS
a projetar conjuntos, assim, habitacionais de apartamento, que a gente tinha
trabalhado antes em áreas assim, mais afastadas da cidade, do centro da cidade, do
centro da cidade e com casas, casas isoladas, na época não se fazia ainda casa
geminada, na década de 70 prá 80. Então, o Cabula, o Cabula X que é um projeto
chamado Projeto Saboeiro, um dos que eu projetei, ele finalizou em 1983. Então,
naquela época, se começou de uma só vez a projetar todos os Cabulas, várias glebas
de terrenos que tem o Cabula I, o Cabula II, o Cabula III, o Cabula IV, V, VI, é...
depois do Cabula VI aí vem o X, o XI, o Cabula VII que é 1 só de lote urbanizado,
não foi construído nada. O IX eu não sei que é o Doron, o X é o Saboeiro e eu acho
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que o XI, não tem o Cabula VI... Então, o que é que acontecia: é, em cima da faixa
de renda que a URBIS trabalhava, entendia, que era uma renda familiar entre 3 e 5
salários mínimos, na época, que hoje a URBIS é uma COHAB, Companhia de
Habitação Popular e ela trabalha também a redá de 12 salários mínimos. Mas,
naquela época, a gente só trabalhava até 5 salários mínimos. A gente não conseguia
atender mais do que isso, era a faixa mais baixa.
(...)Existia um plano de habitação popular, um planejamento dentro da cidade
do Salvador, em que a área mais próxima do centro da cidade que não estava ainda
ocupada era o Cabula, era o triângulo formado com a Orla Marítima, a BR 324 e se
você fosse fazer um traçado geométrico, entre o CIA, Centro industrial de Aratu e o
Aeroporto. Então, naquele triângulo, mais próximo do centro da cidade, no vértice
do triângulo, existiam várias glebas ainda que estavam desocupadas. A URBIS
através de estudo da CONDER, existia um plano de desenvolvimento da cidade, as
áreas propícias pra habitação popular, era dentro do Cabula. Então a URBIS
começou a fazer projetos nessas áreas, tanto que tem: Cabula I, II, III, IV, vai até X,
XI, porque cada gleba a gente denominava Cabula e depois dava o nome próprio.
Então, por exemplo, o Cabula X que fui eu que projetei era na estrada do Saboeiro.
Era uma via que ligava a área do Cabula à Paralela, já existente naquela época, e que
era comumente chamada lá no bairro onde não existia nada, de Estrada do Saboeiro.
Então, ficou Projeto Cabula X, Saboeiro, quer dizer, conhecido como Saboeiro. Na
época, eu me lembro que eu disse: “- Eu não tenho muito o que fazer porque é
somente uma estrada, né?”(...) (FERNANDES, 2000, 539)

Este último aspecto, a fragmentação territorial, ampliou ainda mais a confusão acerca
do que é o Cabula atualmente. Dado a sua complexidade, descartamos a possibilidade de
considerar o Cabula como apenas um bairro. Ainda que possamos adotar a sugestão de
delimitação de FERNANDES (1992 e 2000) para o Cabula, aceitando defini-lo como um
bairro, isto seria feito em prejuízo do mosaico de localidades da região; a parte destaca pela
autora pode e deve ser referida como Cabula apenas porque, inserido numa área mais ampla
assim chamada, não construiu uma territorialidade específica o suficiente para ser
denominada como uma localidade em separado. Assim, o Cabula figura como uma região
dentro do Miolo de Salvador. Tendo suas fronteiras leste - Avenida Paralela -, oeste – BR329
– e sul – Rótula do Abacaxi e Avenida Antônio Carlos Magalhães – bem definidas, já que os
vales onde estas vias foram construídas serviram como demarcadores geográficos naturais,
resta-nos definir qual a fronteira norte do Cabula e quais bairros ou localidades podem ser
considerados como integrantes da região.
Para nossa proposta de delimitação da região, gostaríamos de retomar a noção de
fluxos (SANTOS, 2000) que apresentamos anteriormente. Pudemos perceber que o fluxo
dentro da região do Cabula serve como forma de orientação da população local de duas
maneiras: a) primeiramente, através da referência dos “finais de linha”, que geralmente
caracterizam localidades específicas como “bairros”, é o fato de ter um “fim de linha” – e
consequentemente linhas próprias – que garante uma espécie de autonomia de uma localidade
a ponto de configurá-la como um bairro, evidentemente, áreas que funcionam como roteiros e
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pontos de ligação também podem ser consideradas bairros, mas sua territorialidade em geral é
mais efêmera; b) em segundo lugar, o fluxo tem sido utilizado como marcador territorial,
todas as localidades que usam a Rua Silveira Martins e a Ladeira do Cabula como principal
via de acesso, por mais que possuam uma definição própria em termos de territorialidade,
costuma ser consideradas Cabula.
Assim, para efeitos de nosso estudo, propomos incluir como “Cabula” toda a série de
bairros que têm como referência de acesso esta via principal da região, o que agregaria, entre
outras, as seguintes localidades: Arenoso; Arraial do Retiro; Barreiras; Beiru/Tancredo Neves;
Engomadeira; Mata Escura; Narandiba; Novo Horizonte; Pernambués; Resgate; Saboeiro; São
Gonçalo; Santo Inácio; Sussuarana (a velha e a nova); bem como os diversos Conjuntos
Habitacionais da área, elevados ao status de bairros específicos por terem linhas de ônibus
próprias – como Cabula VI, Doron e Conjunto ACM, por exemplo. É interessante notar que
não encontramos nenhuma linha de transporte coletivo sobre o signo de “Cabula” e nem é
possível localizar um “fim de linha” para o mesmo.
Assim, propomos como limite norte para o Cabula a Rua da Indonésia, onde está
situada a Estação Pirajá, e a Avenida Gal Costa, construída mais recentemente num vale que
separa a Sussuarana do Pau da Lima. Acompanhando o formato aproximado do Miolo, no
qual séria um dos vértices, o Cabula também tem um aspecto triangular ou piramidal. Na
próxima página, disponibilizamos um mapa do Miolo, com duas áreas destacadas: a região
demarcada por traços diagonais representa o Cabula segundo a delimitação de FERNANDES
(2000); a nossa delimitação inclui a área proposta por FERNANDES (2000) mais a região
assinalada em cinza.
Há também algumas localidades que, apesar de não utilizaram as vias centrais do
Cabula como canal de circulação, podem ser consideradas parte do Cabula por estarem
circunscritas ao seu perímetro. Áreas como o CAB, o Calabetão, o Retiro, a Saramandaia,
apesar de possuírem uma identificação mais rarefeita por seus moradores não circularem
costumeiramente pela região figuram, para nós, como parte do Cabula.
Sendo um mosaico de localidades - compostas em grande parte por migrantes de
várias regiões do estado e do país - e guardando expressivos elementos da desigual ocupação
urbana de Salvador, o Cabula aparece como uma região destacada no panorama da capital
baiana que, dada a complexidade de sua história, requer um estudo mais aprofundado do que
nos permite os limites desta pesquisa. Um último elemento que gostaríamos de acrescentar ao
quadro aqui apresentado acerca do Cabula é a visão de quem mora na região; para tanto,
vamos revisitar o tema no próximo capítulo.
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FIGURA 1

FONTE: Adaptado de FERNANDES (2000), Fig. 4.2, p. 144.
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2.3 - A PRÁTICA DE PRÉ-VESTIBULARES COMUNITÁRIOS: A EXPERIÊNCIA DO
QUILOMBO CABULA.
Para contextualizar a trajetória de vida e educacional dos colaboradores e
colaboradoras desta pesquisa, buscamos criar um panorama sobre o Cabula, considerando
alguns aspectos sobre sua origem e desenvolvimento. Outro elemento que consideramos
importante apresentar, para auxiliar na nossa compreensão acerca das histórias de vida
apresentadas, é o curso pré-vestibular mantido pelo Quilombo Cabula, lócus central da
interação entre os sujeitos da pesquisa e porta de entrada para a construção deste estudo.
Entretanto, não podemos constituir um quadro satisfatório acerca do curso do Quilombo
Cabula, sem lançar um olhar, ainda que breve, para a universidade e o vestibular, já que
ambos se configuram como dois focos importantes do trabalho desenvolvido pelo Quilombo
Cabula.
O problema do [pouco] acesso da população negra às universidades brasileiras
manifesta-se não apenas no inexpressivo número de estudantes universitários negros e negras
em relação ao contingente de pessoas negras no conjunto demográfico do país, mas também
no subseqüente desserviço prestado pelas instituições universitárias ao povo negro e à
sociedade como um todo através I) da negação da matriz de saberes e fazeres de bases
africanas e, II) da perpetuação de mitos, teorias e estigmas em prejuízo dos povos negros. À
concreta sub-representação da população negra nos quadros universitários 30 - expressão maior
e oficial da produção de conhecimento nesta sociedade – soma-se o complicador da completa
ausência nas universidades públicas brasileiras, até o ano 2000, de registros sobre a
identificação de cor/raça de seu corpo discente. Seguindo a tônica do modelo proposto pela
Democracia Racial, a sociedade brasileira nunca se esquivou de racializar o crime, na medida
em que sempre manteve nos registros policiais critérios raciais, mas só passou a adotar
questões acerca da definição racial e de cor nos vestibulares em 1999, na Universidade do
Estado da Bahia, que figurou como pioneira neste quesito (GUIMARÃES, 2003, p. 203). Um
estudo produzido pelo Programa Políticas da Cor apresenta dados acerca das disparidades
raciais nas universidades do país:

As informações do Censo Demográfico de 2000, aqui analisadas, mostram
que da população de 18 anos ou mais de idade (aproximadamente 109 milhões de
pessoas), 81,4% não tinham concluído o nível médio de estudos e que entre os que o
30

Segundo GABRIEL E CANDAU (2000), as estatísticas no ano 2000 apontavam que menos de 5% das
universitárias e universitários eram negras e negros. As autoras afirmam que 1993, com base no Censo do IBGE
de 1991, este número resumia-se a apenas 1,7%.
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tinham concluído, menos de 15% (3 milhões de pessoas), freqüentavam o ensino
superior. Entre estas, destaca-se o fato de que quase 79% se identificam como
brancas, percentual significativamente mais alto que o da população desta cor na
mesma faixa etária, 55,4%, enquanto que indígenas, pardos e pretos apenas
alcançam a 19,4% do total destes estudantes, menos da metade do que eles
representam no total do mesmo grupo de idade (43,4%). (PETRUCCELLI, 2004, p.
7)

O quadro de desigualdade racial na educação que encontramos no ano 2000 já se
encontra relativamente impactado pela histórica ação política e educacional da população
negra em geral e dos movimentos negros em particular; bem como de outras forças que se
atrelaram à chamada luta anti-racista. Vanda MACHADO (2002), fazendo referência ao que
chama de “Arquivos Vivos” do Ilê Axé Opô Afonjá, rememora uma já proverbial frase da
importante sacerdotisa e fundadora desta Comunidade-Terreiro do Cabula, a Yalorixá
Eugênia Ana dos Santos, Mãe Aninha, que exorta como norma de vida para suas filhas e
filhos de Santo “ter anel no dedo e viver aos pés de Xangô”. O princípio apontado por esta
frase se manifestou na criação de uma escola infantil no Ilê Axé Opô Afonjá, que ainda hoje
funciona e leva o nome de sua idealizadora. Para nós, as atuais lutas e mudanças no quadro
educacional da população negra no Brasil derivam de iniciativas como estas, onde “ter anel
do dedo” representa adquirir conhecimento e reconhecimento dentro do status quo, sem, no
entanto se afastar de sua matriz civilizatória e comunal, destacada na reverência à potência de
Xangô. As práticas de educação da população negra ao longo do século XX envolvem desde
atividades fundadas nas lideranças político-religiosas das comunidades negras, passando pelo
permanente e cotidiano trabalho de milhares de negras e negros anônimos, até ações mantidas
por organizações de Movimento Negro, como a escola primária da Frente Negra Brasileira, na
década de 1930, e os cursos ministrados pelo TEN – Teatro Experimental do Negro – nos
anos 40/50. Nos anos 90 do século passado, no lastro desta larga e muitas vezes obliterada
experiência histórica, uma nova dinâmica de pensar e fazer a educação da população negra
ganhou corpo:

A primeira tentativa das organizações negras de fazer face à obstrução do
acesso dos negros à universidade brasileira deu-se na forma de criação de cursos de
preparação para o vestibular. Organizados geralmente a partir do trabalho voluntário
de militantes e simpatizantes, que se dispunham a ensinar gratuitamente, ou a um
preço puramente simbólico, a jovens negros da periferia do Rio de Janeiro, São
Paulo e de outras grandes cidades brasileiras, esses cursos funcionavam, e ainda
funcionam, em espaços físicos cedidos por entidades religiosas ou associações
comunitárias. Estima-se hoje em mais de 800 o número desses núcleos espalhados
por todo o País. O mais famoso e mais amplo desses cursos é o Pré-Vestibular para
Negros e Carentes, no Rio de Janeiro, e o Educafro, em São Paulo, ambos ligados à
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Pastoral Negra da Igreja Católica e liderados pelo Frei David (...) (GUIMARÃES,
2003, p. 206)

O recente processo de construção de cursos pré-vestibulares como uma alternativa na
preparação de grupos historicamente alijados do acesso a universidade tem origens diversas.
Contando com maior expressividade quantitativa, tanto em número de pessoas atendidas
quanto de núcleos – isto é, unidades onde funcionam as turmas – o eixo Rio-São Paulo
representa hoje o maior pólo de pré-vestibulares, contando grandes redes envolvendo tais
cursos. A atual configuração do chamado Movimento de Pré-Vestibulares Populares no eixo
Rio-São Paulo tem fortes raízes no PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes, que figura
como grande propulsor desta prática na região; inicialmente no Rio de Janeiro, depois em São
Paulo e demais estados da região Sudeste. A Carta de Princípios do PVNC historia da
seguinte maneira o seu surgimento:

O Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC), surgiu na Baixada
Fluminense em 1993 em função do descontentamento de educadores com as
dificuldades de acesso ao ensino superior, principalmente dos estudantes de grupos
populares e discriminados. O PVNC também surgiu visando a articulação de setores
excluídos da sociedade para unia luta mais ampla pela democratização da educação
e contra a discriminação racial.
O primeiro núcleo do Pré-Vestibular para Negros foi concebido e organizado
por David Raimundo dos Santos, Alexandre do Nascimento. Antonio Dourado e
Luciano de Santana Dias, que articularam os professores, conseguiram 2 salas de
aula no Colégio Fluminense e, com isso, possibilitaram, em 05 de junho de 1993, a
fundação do Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes na Igreja da Matriz de
São João de Meriti. Esse grupo assumiu a coordenação do curso e a primeira equipe
de professores era formada por Amilton Zama Reis (História), Silvio (Geografia),
Luiz Henrique, o “Zé da UERJ” (Biologia), Hermes (Física), Alan (Química), José
Roberto (Matemática), Kátia (Redação), Ana Maria (Português), Amauri (Inglês).
A idéia de organização de um Curso Pré-Vestibular para estudantes negros
nasceu a partir das reflexões da Pastoral do Negro, em São Paulo, entre 1989 e 1992.
(PVNC, 1998, p. 4)

Resultado das discussões dentro da Pastoral do Negro, o PVNC – e toda a corrente de
pré-vestibulares dele derivada ou com ele relacionada – guardou algum grau de vinculação
com a igreja católica, seja diretamente, através do uso de estrutura física das igrejas, seja
indiretamente, através de afinidades ideológicas com os chamados setores populares do
movimento católico. Segundo NASCIMENTO (2000), membro fundador do PVNC, existem
visões diversificadas entre os próprios fundadores do movimento, visões que constituiriam
campos ideológicos e instruiriam práticas fragmentadas entre os vários núcleos que compõem
PVNC. Ele continua:
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O próprio nome do movimento (Pré-Vestibular para Negros e Carentes), que
explicita duas dimensões (raça e classe), foi, durante o ano de 1995, objeto de
disputa nas assembléias entre os que queriam um nome diferente e os que queriam a
manutenção do nome original. Essa disputa se deu principalmente por causa da
palavra “Negros”. Havia naquele momento (e ainda há) no movimento pessoas que
consideravam o nome uma forma de “racismo as avessas”. Santos (....), em texto
intitulado “Sem medo de assumir a palavra”, defende a palavra “Negro” .....
(NASCIMENTO, 2000, p. 11)

As divergências ideológicas, políticas e práticas são marcantes na trajetória dos PréVestibulares de cunho popular e nos de cunho comunitário, muitas vezes levando a processos
de ruptura; SANTOS (2005), considera que esse potencial desagregador dos Pré-Vestibulares
Populares como resultado dos pactos ideológicos frouxos que caracterizam os mesmos.
Talvez por sua expressividade numérica, a quantidade de secções dentro do chamado
Movimento de Pré-Vestibulares Populares – especialmente em Rio-São Paulo - é ainda mais
notável, sendo expressivo o caso do surgimento da rede de Pré-Vestibulares Educafro, sob a
liderança do Frei David dos Santos, em 1998, a partir do desligamento deste do PVNC, rede
da qual era um dos principais representantes e membro fundador. Desta maneira, a própria
dinâmica de (des)articulação entre os Pré-Vestibulares nos faz considerar que, por sua
pluralidade, não é possível apontar uma centralidade em termos de liderança para o seu amplo
universo. Apesar de geradora de conflitos e dissensões, a variedade política e ideológica –
derivada de uma agremiação pouco criteriosa de pessoas – tem sido uma das principais forças
para a manutenção destes Pré-Vestibulares. Acerca deste ponto, SANTOS (2005), argumenta
que:

Aludimos anteriormente que os pré-vestibulares populares já nasceram sob o
signo da pluralidade política – no tocante às agendas políticas mobilizadas e ao
perfil daqueles que o constroem. Tal configuração coloca para os prés alguns
dilemas políticos que têm reflexos diretos em suas práticas pedagógicas.
Primeiramente, precisamos refletir sobre esta pluralidade. Numa primeira
observação, o pré-vestibular aparece como uma manifestação alicerçada sobre um
voluntarismo acrítico em relação à ordem social e aos processos de reprodução de
injustiças e desigualdades. Com efeito, a emergência na década de 90 de valores
como a solidariedade e participação, como contrapontos à emergência de ordens e
comandos emanados pela onda neoliberal (Burity, 2001), criam um substrato social
profícuo para iniciativas baseadas no voluntariado, cujo signo mais emblemático foi
a Ação da Cidadania contra a Miséria, a Fome e Pela Vida, chamada de Campanha
da Fome coordenada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Os prévestibulares, sem dúvida, encontram neste contexto social uma das condições
necessárias para a sua replicação e difusão por todo o país.
Por outro lado, há também nos pré-vestibulares populares a motivação pela
militância (anterior ao pré, e também o despertar para a militância de muitos
indivíduos que nunca antes haviam participado de outro movimento social), que vê a
política como sentido da ação, e que de certa forma confere um sentido mais amplo
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à política: é o fazer cotidiano enquanto campo de possibilidades da transformação
social (DeCerteau, 1994), que não se restringe às esferas tradicionais de coordenação
social num arranjo que tem o Estado como ente central. Esta militância encontra no
pré-vestibular um fértil terreno para difusão de bandeiras e capilarização social de
lutas, além da própria temática da democratização do acesso ao ensino superior, que
é consolidada na agenda do debate público pela própria atuação e disseminação dos
cursos. Desta forma, os interesses militantes em torno dos prés se multiplicam, e
diversos militantes e movimentos sociais começam a se envolver com o fazer do
pré-vestibular, ingressando ou iniciando um núcleo.
Estas duas vertentes, a daqueles que politizam sua inserção e a daqueles que
negam a dimensão política de sua atuação, se imbricam na cotidianeidade dos
cursos, disputando cada momento de construção das iniciativas. (SANTOS, 2005, p.
58-59)

Estes pólos conflitantes, eixos sobre os quais gira a prática dos Pré-Vestibulares
Populares e Comunitários, expõe o que CARVALHO (2006, p. 299) apontou como o dilema
dos Pré-Vestibulares voltados aos grupos oprimidos: “ser simultaneamente movimentos
sóciopolíticos de empoderamento, diversidade cultural e cidadania ativa, e instituições
paraescolares lutando por ações inclusivas no ensino superior.”
No sentido de melhor situar historicamente estes espaços, gostaríamos de tecer
algumas considerações acerca das duas grandes correntes de práticas de Pré-Vestibulares que
identificamos no Brasil. Podemos rastrear, a partir do PVNC fundado em 1993, um processo
de generalização de uma determinada prática de Pré-Vestibulares Populares, caracterizada por
uma influência mais perceptível da igreja católica; atuação massiva, com grande número de
turmas e estudantes; articulação de grandes redes de pré-vestibulares; mobilização a partir do
binômio classe/raça, onde a categoria “classe” ganha um papel destacado; relação direta,
desde sua origem, com a filantropia das universidades privadas, através de um sistema de
doação de bolsas universitárias às redes de pré-vestibulares; maior área de influência,
especialmente no Sudeste do país, mas já atingindo a região Centro-Oeste e Sul.
A matriz de prática de Pré-Vestibulares Populares derivada da experiência do PVNC
não esgota, nem de longe, a gama de possibilidades que envolve o universo de PréVestibulares engajados política e/ou socialmente. Por não ser foco prioritário deste estudo,
gostaríamos de esboçar apenas mais um modelo de prática de Pré-Vestibulares que concorre,
em importância, com os chamados Pré-Vestibulares Populares. Segundo a Carta de Princípios
do PVNC, além das experiências de pré-vestibulares anteriores no próprio Rio de Janeiro,
uma experiência iniciada na Bahia, em 1992, foi uma forte influência para o desenvolvimento
do chamado Movimento de Pré-Vestibulares Populares:

135

Em 1992 surgiu na Bahia uma experiência concreta, a Cooperativa Steve
Biko, um curso pré-vestibular que tem como objetivo de apoiar e articular a
juventude negra da periferia de Salvador, colaborando para a entrada de jovens na
Universidade. No Rio de Janeiro, também em 1992. surgiu o curso o Mangueira
Vestibulares, um curso comunitário destinado aos estudantes da comunidade do
Morro da Mangueira. Anteriormente. em 1986, foi criado o Curso Pré- vestibular da
Associação dos Funcionários da UFRJ (ASSUFRJ, atual SINTUFRJ), outra
importante experiência de destinada a preparar trabalhadores para o vestibular.
Essas experiências (a Cooperativa Steve Biko. o Curso para os trabalhadores da
URFJ e o Mangueira Vestibulares) contribuíram muito nas reflexões para a criação
do PVNC. A partir dessas idéias, motivados pelas 200 bolsas de estudos concedidas
pela PUC-SP e pelas experiências da Bahia e do Rio de Janeiro, iniciaram-se, no
final de 1992, na Igreja da Matriz de São João de Meriti-RJ. as discussões e
articulações para a organização de um curso na Baixada Fluminense, para capacitar
estudantes para o vestibular da PUC-SP e das universidades públicas do Estado do
Rio de Janeiro. (PVNC, 1998, p. 5)

Este outro “modelo” de prática de Pré-vestibulares, que chamaremos aqui de
Comunitários, tem sua matriz relacionada mais diretamente ao processo iniciado pela
Cooperativa Educacional Steve Biko, em Salvador-Ba, no ano de 1992. Este modelo tem
como característica principal ser mais atomizado, já que a Cooperativa Steve Biko, apesar de
ter um papel decisivo na formação de uma constelação de Pré-Vestibulares Comunitários,
nunca figurou como uma agência central neste processo, de forma a constituir-se como um
núcleo que direcionasse ou agregasse as experiências emergentes. Assim, o papel
desempenhado pela Cooperativa Steve Biko foi, principalmente, de estimulo simbólico à
organização de novos grupos; outra influência perceptível é o papel de uma parcela dos
egressos do pré-vestibular da Steve Biko, que se engajaram na formação de outros prévestibulares. Optamos por utilizar a terminologia “Comunitários” em contraposição à
“Populares” não apenas para ressaltar as diferenças entre um e outro “modelo” de prática de
Pré-Vestibulares: “popular” é também uma categoria pouco utilizada, em autodenominação,
pelos pré-vestibulares originados dentro do modelo que aqui apontamos como decorrentes da
experiência da Steve Biko, modelo este que apresenta uma abrangência restrita, em termos de
números e área de ação, se comparado ao modelo derivado do PVNC. Ainda assim, é
importante ressaltar que ambas categorias, “comunitários” e “populares”, são antes de tudo
ilustrativas, sendo as práticas e contexto dos pré-vestibulares “comunitários” muito
semelhantes ao dos pré-vestibulares “populares” para tornar os dois modelos impermeáveis
entre si.
Em diferenciação ao modelo de Pré-Vestibulares Populares, onde sucessivos núcleos
se conectam em amplas redes, os Pré-Vestibulares Comunitários se caracterizam: I) por uma
prática mais localizada, geralmente de grupos independentes atuando em áreas específicas,
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com pouco ou nenhum contato com outros Pré-Vestibulares Comunitários; II) pela gravitação
em torno do discurso e das práticas do Movimento Negro, ainda que encontremos em alguns
Pré-Vestibulares Comunitários a influência de outras forças sociais, como a igreja católica,
por exemplo; III) ter marcadamente como área de atuação a Bahia; IV) a mobilização
centrada na categoria “raça”, ainda que o fator socioeconômico figure como um dado
agregado a este eixo.
A mesma espontaneidade e inestruturação mais geral que caracterizou o surgimento
dos Pré-Vestibulares Comunitários dá a tônica da relação entre eles. Diversos PréVestibulares

Comunitários

surgiram

(e

desapareceram)

de

maneira

relativamente

independente. Como exemplos de Pré-Vestibulares Comunitários da Bahia, apenas a título de
ilustração já que a lista seria demasiadamente extensa31, citamos o Quilombo Asantewaa
(voltado especificamente para mulheres negras), o Quilombo Educacional Milton Santos, o
Quilombo do Orubu, o Pré-Vestibular Irmã Bakhita, o COE-Quilombo.
Diferentemente da experiência do PVNC (e do posterior Educafro), que desde seu
surgimento figuraram como redes em desenvolvimento com um processo de expansão
relativamente verticalizado32, a prática de Pré-Vestibulares Comunitários na Bahia só
congregou os vários Pré-Vestibulares numa espécie de Conselho tardiamente. Este espaço
coletivo surgiu a partir de um movimento dos Pré-Vestibulares que já existiam de maneira
independente e se uniram, por volta do ano 2000, para formar o FOQUIBA – Fórum de
Quilombos Educacionais da Bahia. Ainda assim, este Fórum nunca se tornou um organismo
capaz de interferir diretamente nas práticas dos Pré-Vestibulares Comunitários que lhe deram
origem, funcionando mais como um espaço horizontalizado de troca e diálogo.
Outro aspecto da prática dos Pré-Vestibulares Comunitários que é importante destacar
refere-se à decisão política ou impossibilidade funcional deste modelo específico em atender a
crescente demanda por preparação para o vestibular, negligenciada pelo Estado através do
sucateamento da educação pública, e junto a qual o modelo de Pré-Vestibulares Populares se
expandiu. Em determinada altura, esta demanda representou uma brecha para uma política
pública de caráter duvidoso: o governo do Estado da Bahia, em detrimento de um sério
esforço político para a melhoria do ensino público, instituiu através dos Decretos nº. 8.080, de
11 de dezembro de 2001 e nº. 8.583, de 14 de julho de 2003 (ratificados depois pelo Decreto
nº. 9.149 de 23 de julho de 2004) o programa “Universidade para Todos”, promovendo cursos
31

Dada a atomização do próprio universo de Pré-Vestibulares Comunitários, não estaríamos seguros, ainda que
quiséssemos, de estarmos apresentando uma lista completa destas experiências.
32
A relação vertical no interior das redes de Pré-Vestibulares se dá à medida que há um organismo central
apresentando diretrizes para a formação dos núcleos
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pré-vestibulares com financiamento da Secretária de Educação do Estado e elevando ao status
de política pública uma prática surgida com o intuito de reparar o vazio educacional deixado
pelo próprio Estado.
Diferentemente dos cursos Pré-Vestibulares de cunho popular e comunitário, que têm
como características estruturantes serem “espaços de exercício de cidadania ativa, ambientes
escolares não formais, mas que objetivam o êxito no ingresso em universidade e locais
comunitários de reforço à escolaridade secundária” (CARVALHO, 2006, p. 314), o
programa “Universidade para Todos”, cujas primeiras turmas iniciaram em 2003, resume-se a
uma mera replicação de conteúdos para o vestibular, sem uma acuidade técnica e pedagógica
satisfatória e proporcional aos recursos públicos aportados no programa.
Este quadro é ainda mais preocupante porque além de guardar uma série de limitações
dos Pré-Vestibulares Populares e Comunitários – como, por exemplo, se utilizar de estudantes
em processo de graduação como professores, sem um acompanhamento pedagógico mais
sistematizado33 –, a “Universidade para Todos” acaba por abortar um aspecto positivo da
experiência dos mesmos: a saber, a emergência de uma prática de educação não-formal, que
ressignifica o fazer pedagógico através da atuação política e auto-organização. Assim, dentro
da lógica imposta pelo governo no programa “Universidade para Todos”, as ações além das
turmas de preparação para o vestibular - elemento potencial mais fecundo do modelo de PréVestibulares Comunitários - ficam sufocadas.
A característica de autonomia e independência, que marcou a Cooperativa Educacional
Steve Biko em seu surgimento34, pode ser um dos determinantes para o modelo mais
espontâneo e atomizado dos Pré-Vestibulares Comunitários. Este modelo resultou numa
expansão mais lenta da prática de Pré-Vestibulares e impediu uma ampla ocupação da
demanda por preparação para o vestibular com um expressivo movimento político e social
que, pela sua existência, já de alguma maneira expõe o racismo e sucateamento do sistema
educacional do país:

A Cooperativa Educacional Steve Biko surgiu por iniciativa de estudantes e
professores negros, como o objetivo de fortalecer a luta contra o racismo (...) É uma
proposta autônoma e independente, não tendo vínculo orgânico ou político. Os
33

CARVALHO (2006) sobre este ponto assinala que nos Pré-Vestibulares Comunitários os:
quadros docentes são constituídos majoritariamente por graduandos, muitas vezes sem
uma preparação pedagógica mais sistematizada nas licenciaturas, e cujas experiências podem
tender a opções mimetizadas por suas vivências pessoais de sucesso ou estar referenciadas em
seus mestres mais bemsucedidos. (CARVALHO, 2006, p. 314)

34

Atualmente, seguindo uma proposta de gestão diferente do cooperativismo inicial, a “Steve Biko” configura-se
como um Instituto Cultural.
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organizadores são das mais diversas origens (...) entretanto todos se identificam com
o objetivo de combater o racismo e contribuir para a afirmação dos jovens negros.
(COOPERATIVA EDUCACIONAL STEVE BIKO, 1993, apud NASCIMENTO,
1999, p. 70)

A ausência, em seu surgimento, de vínculos orgânicos com universidades, igrejas,
partidos e outras instituições de grande envergadura é um outro aspecto que colaborou para a
contenção de crescimento do modelo de Pré-Vestibulares Comunitários. Alternativamente, a
limitada expansão da prática de Pré-Vestibulares Comunitários decorre também da sua baixa
dinamização por parte de muitas organizações de Movimento Negro – campo político de
origem do modelo de Pré-Vestibulares na Bahia, como aponta a referência a Steve Biko:

O INSTITUTO CULTURAL STEVE BIKO, nome dado em homenagem ao
líder negro sul-africano Bantu Stephen Biko - Steve Biko -, principal idealizador do
movimento de Consciência Negra, que morreu em 12 de setembro de 1978 (SIC) por
consequência das torturas sofridas nas prisões do Estado Racista do Apartheid na
África do Sul, surgiu em julho de 1992, por iniciativa de professores e estudantes
afro-brasileiros, com o objetivo de fortalecer a luta contra a discriminação racial
através de uma ação concreta: criar e oferecer as condições possíveis e necessárias
para a ascensão social da comunidade negra de baixa renda.
Para auxiliar nesse processo, vem desenvolvendo atividades buscando a
reconstrução da identidade étnica, da auto-estima e cidadania dos afro-brasileiros em
um contexto de formação política e educacional. Trata-se de uma proposta autônoma
e independente, não tendo vínculo orgânico ou político com nenhuma outra
entidade; aliando-se ideologicamente, no entanto, com todas as organizações ou
pessoas que trabalham pela eliminação das desigualdades étnico-sociais. (...)
Fundado em 31 de julho de 1992, o Instituto é fruto da preocupação de jovens
negros ativistas da luta contra o racismo e oriundos de comunidades negras, com a
ausência da população afro-descendente na universidade. O Instituto foi a primeira
organização do cenário nacional a ter como missão a luta pela garantia do acesso dos
afro-descendentes à Universidade. Esses jovens negros universitários ,
reconheceram a Universidade como um espaço de poder que precisava ser disputado
pelos afro-descendentes. A juventude negra que superou as barreiras do acesso,
percebeu a importância de que a população afro-descendente acessasse o mundo
acadêmico e se apropriasse criticamente do conhecimento hegemônico que circula
na universidade como estratégia necessária para uma inserção mais digna e mais
igual na sociedade brasileira.
(Fonte: http://www.stevebiko.org.br/principal/index.php?servico=1&cod=8,
HISTÓRICO, acessado em 14/10/2007)

O papel de Steve Biko enquanto importante sujeito histórico e expoente na luta da
população negra na África do Sul é emblemático. De viés pan-africanista, a corrente política e
ideológica por ele abraçada empenhou-se em ações concretas nas comunidades negras da
África do Sul e repercutem ainda hoje na prática política de negras e negros de todo mundo.
Da maneira que pudemos observar, o Quilombo Cabula apresenta – em relação direta
– a influência da atuação política e reflexão teórica do militante da África do Sul e das
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organizações por ele integradas35, ainda que considerando as disparidades e semelhanças entre
o Brasil contemporâneo e a África do Sul das décadas de 60 e 70, então sob um regime
declarado de Apartheid. O pensamento de Biko (1990) acerca da Consciência Negra – isto é,
o reconhecimento por parte das pessoas negras da necessidade de agregarem-se coletivamente
em torno daquilo que as torna objeto do racismo: sua negritude – figura como central para a
ação do Quilombo Cabula. Assim, aspectos como autonomia psicológica (auto-estima),
política e financeira são apontados como caminhos a serem trilhados em busca da
autodeterminação para as comunidades negras:

Fazendo parte de uma sociedade exploradora, na qual muitas vezes somos o
objeto direto da exploração, precisamos desenvolver uma estratégia em relação à
nossa situação econômica. Temos consciência de que os negros ainda são
colonizados, mesmo dentro das fronteiras da África do Sul. Sua mão-de-obra barata
tem ajudado a fazer da África do Sul aquilo que é hoje. Nosso dinheiro, que vem das
cidades segregadas, faz uma viagem só de ida para as lojas e para os bancos dos
brancos, e a única coisa que fazemos durante toda a nossa vida é pagar para os
brancos, seja com nosso trabalho, seja com nosso dinheiro. As tendências
capitalistas de exploração, unidas à evidente arrogância do racismo branco,
conspiram contra nós. Por esse motivo agora sai muito caro ser pobre na África do
Sul. São os pobres que vivem mais longe da cidade, e por isso têm de gastar mais
dinheiro com o transporte para ir trabalhar para os brancos; são os pobres que usam
combustíveis dispendiosos e impróprios, como a parafina e o carvão, porque o
branco se recusa a instalar eletricidade nas áreas dos negros; são os pobres que são
governados por muitas leis restritivas mal definidas e que, por isso, têm de gastar
mais dinheiro em multas por causa de transgressões "técnicas"; são os pobres que
não têm hospitais e assim têm de procurar médicos particulares, que cobram
honorários exorbitantes; são os pobres que usam estradas não asfaltadas, têm que
andar longas distâncias e, por isso, têm de gastar muito com mercadorias como
sapatos, que sofrem muitos estragos; são os pobres que precisam pagar pelos livros
dos filhos, enquanto os brancos os recebem gratuitamente. Não é necessário dizer
que são os negros que são pobres.
Portanto, temos de estudar de novo como usar melhor o nosso poder
econômico, por menor que pareça ser. Precisamos examinar seriamente as
possibilidades de criar cooperativas de negócios cujos lucros sejam reinvestidos em
programas de desenvolvimento comunitário.
Deveríamos pensar em medidas como a campanha "Compre de Negros", que
certa vez foi sugerida em Johannesburgo, e estabelecer nossos próprios bancos em
benefício da comunidade. O nível de organização entre os negros só é baixo porque
permitimos que seja assim. Agora que sabemos que estamos por nossa própria conta,
temos obrigação estrita de atender a essas necessidades. (BIKO, 1990, pp. 119-120)

Sendo uma organização de proposta comunitária - isto é, enfocando especificamente a
realidade das comunidades negras empobrecidas - o Quilombo Cabula tem hoje como
principal ação o Curso Pré-Vestibular. Devido a sua perspectiva de autonomia política e
35

Steve Biko foi fundador e primeiro presidente da SASO – South African Studentes Organization, isto é:
Organização dos Estudantes Sul-Africanos. Após ser banido pelo governo de Apartheid, ele se envolveu em
ações comunitárias, como a clínica comunitária Zanempilo e o Zimele Trust Fund, fundo que visava prover
auxílio e suporte a ex-prisoneiros políticos e suas famílias.
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econômica, o Quilombo Cabula se mantém através da cooperação de suas e seus integrantes –
estudantes, professoras e professores -, esta colaboração não é compulsória e se dá através de
contribuições com trabalho e recursos, sendo suas necessidades financeiras – como
equipamentos, materiais de consumo e permanentes, suporte didático, passagem de
professoras e professores caso necessitem, aluguel do espaço das aulas, contas de água e
energia, etc. - supridas através deste esforço conjunto. Por ser completamente voluntária, a
contribuição financeira não é critério de participação nas aulas e atividades do pré-vestibular
do Quilombo Cabula.
Surgido em 2004, a partir da articulação de estudantes universitários e moradores do
bairro da Engomadeira, no Cabula, o Pré-Vestibular mantido pelo Quilombo Cabula almejava
desde o início estimular a auto-organização naquela comunidade e, posteriormente, em outras
comunidades da região. Neste sentido, o senso de territorialidade apresenta-se desde muito
cedo como parte importante da perspectiva de atuação do “Quilombo”, como
costumeiramente é chamado o Quilombo Cabula por suas e seus integrantes. O primeiro ano
do curso, que funcionou nas dependências de uma associação comunitária, foi muito restrito
em termos de aulas oferecidas e estrutura organizacional, sendo o primeiro problema
relativamente superado já no ano seguinte, em 2005, ano no qual foram mobilizados novos
professores e professoras que passaram a colaborar no curso pré-vestibular.
Apenas no final de 2005 a estrutura, até então de caráter espontâneo e informal, passou
por modificações, incorporando as chamadas “Assembléias”, momentos de discussão e
deliberação coletiva que começaram a ocorrer mensalmente a partir do ano de 2006. Neste
mesmo ano, visando responder à expectativa de uma atuação em diversas comunidades do
entorno, uma turma de pré-vestibular do Quilombo Cabula passa a funcionar também na
comunidade de Mata Escura, outro bairro do Cabula. A expansão para mais uma comunidade
representou uma demanda maior de trabalho para as pessoas que integravam o Quilombo
Cabula, a isso se somou divergências de caráter político e ideológico que culminaram numa
alteração da configuração interna do grupo. Em fins de 2006, o Quilombo Cabula reestrutura
sua dinâmica, de maneira a estabelecer princípios organizacionais mais sólidos sobre os quais
pudesse fundamentar sua prática coletiva e a de suas/seus integrantes.
Apesar de contar com vivência, ações e acúmulos em todos os anos anteriores é no ano
de 2007, período em que desempenhamos esta pesquisa mais diretamente, que o Quilombo
Cabula passa a uma construção mais sistematizada de sua própria atuação. O Pré-Vestibular
mantido pela organização conta hoje com duas turmas, uma iniciada na Mata Escura no
primeiro semestre e outra na Engomadeira, que se iniciou no segundo semestre, devido a
141

procura de um outro local para o funcionamento do pré-vestibular na comunidade, já que a
associação de moradores que cedia o espaço apresentou a impossibilidade da continuidade do
trabalho em suas dependências.
À estrutura colegiada e horizontal de tomada de decisões – originalmente baseada nas
chamadas “Assembléias”, e atualmente a partir das “Reuniões Gerais” – soma-se a prática das
comissões – espaços de execução das determinações coletivas – que são: a comissão de
administração, responsável pela manutenção e controle material e financeiro da organização;
a comissão de comunicação, que cuida do trânsito formal de informações dentro do Quilombo
Cabula; e a comissão pedagógica, que responde pela coordenação do trabalho pedagógico e
acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem no Pré-Vestibular.
O Pré-Vestibular mantido pelo Quilombo Cabula também guarda a contradição entre a
preparação para o vestibular – mais instrumental – e o processo de formação política e
valorização identitária. No compromisso de reelaborar a prática educacional a partir de bases
cotidianas – isto é, vinculadas à realidade de vida das pessoas que estão estudando no curso o Quilombo Cabula mantém em seu currículo um espaço36 dedicado à reflexão acerca da
história, cultura e tradições das populações de origem africanas no mundo, bem como de
questões referentes às comunidades onde atua. Hoje chamada de EBA – Estudos em Bases
Africanas – esta disciplina busca complementar o trabalho de formação política realizado nas
demais disciplinas e em uma outra importante estrutura do Quilombo Cabula: os “Encontros
de Formação”. Assim como as “Reuniões Gerais”, que respondem às demandas de
deliberação política coletiva, os “Encontros de Formação” são voltados a todas e todos os
integrantes do Quilombo Cabula e ocorrem bimestralmente; nele, questões candentes para a
organização são tratadas por professores, professoras, integrantes de comissões e estudantes
da maneira mais horizontal possível.
De maneira geral, o Pré-Vestibular do Quilombo Cabula encontra limitações técnicas e
pedagógicas similares a outros Pré-Vestibulares Comunitários e Populares. Dentre elas,
gostaríamos de destacar: 1) a assimetria educacional no corpo discente, que agrega desde
estudantes ainda cursando o ensino médio, até estudantes que já saíram do espectro da
educação formal há mais de duas décadas – período às vezes maior que a idade de alguns de
seus professores e professoras!; 2) a evasão de estudantes, especialmente devido às
36

A construção de espaço de reflexão é uma característica comum a muitos Pré-Vestibulares Comunitários e
Populares, apesar da função e conteúdo destes espaços diferirem de acordo com os projetos político-pedagógicos
de cada Pré-Vestibular em particular. Exemplos desta prática de “disciplinas alternativas” são a disciplina CCN
– Cidadania e Consciência Negra -, mantida pelo Instituto Cultural Steve Biko e a disciplina de Cidadania e
Cultura, mantida pelo PVNC.
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dificuldades na trajetória educacional e a insegurança ante o vestibular: algumas vezes as/os
estudantes não se sentem preparados e preparadas, outras vezes não foram atendidos por
programas de isenção da taxa de inscrição para o vestibular e não dispõem do recurso
financeiro para pagar os exorbitantes preços cobrados para se inscreverem, outro elemento
que colabora para a evasão é a condição de sub-emprego das/dos estudantes, que ficam à
mercê de variações nas ofertas de trabalho; 3) a dificuldade por parte do corpo docente em
acompanhar os requisitos dos vários exames vestibulares, que são de formatos diferentes; isto,
somado a uma considerável rotatividade de professoras e professores durante o ano letivo,
contribui para um rendimento global insatisfatório: por vezes estudantes estão bem preparados
no modelo e conteúdo do vestibular de uma universidade em uma das disciplinas, e, em
outra, o enfoque foi um exame diferente, como bem demonstra SANTOS (2005). Estas
condicionantes ao processo de ensino-aprendizagem experimentado no Pré-Vestibular do
Quilombo Cabula tem forçado uma ampliação na busca por metodologias educacionais e
propostas curriculares que, enquanto opções e concepções pedagógicas, forneçam respostas as
demandas apresentadas pela realidade do/no curso. Esta dinâmica dialógica se assemelha a de
outras experiências e práticas educacionais apontadas por CARVALHO (2006) como fazeres
de cursos pré-vestibulares comunitários enquanto:

(...) movimentos sociais de comunidades e grupos de excluídos e pobres,
lutando por cidadania ativa, defesa da diversidade, empoderamento político e
cultural, atuando em geral sob condições objetivas bastante precárias de uma
paraescolarização compensatória e de ações inclusivas, com recursos humanos,
físicos, financeiros e técnicos bastante limitados. Em contraponto a essas
determinações socioeconômicas macroestruturais, há a pressuposição de que os
fatores técnico-pedagógicos encontram espaços para se tornar dialeticamente
condicionantes, não apenas condicionados. (CARVALHO, 2006, p. 302)

É por esta dupla face, de condicionantes e condicionados, que afirmamos que as
análises acerca das possibilidades e limitações da prática de um Pré-Vestibular Comunitário
não têm passado despercebidas pelas/os integrantes do Quilombo Cabula, que procuram
reverter o quadro desfavorável, porém não sem dificuldades. SANTOS (2005) nos traz uma
importante contribuição para a reflexão acerca dos condicionantes pedagógicos nos PréVestibulares Comunitários e Populares, relembrando que nestes:

(...)a contradição é marcante pela própria natureza do vestibular, eivada de
intenções políticas e especificidades pedagógicas que lhe conferem status de signo
emblemático dos mecanismos de seleção e de exclusão social e escolar. Cabem aqui
alguns apontamentos sobre esta dupla face do vestibular. O vestibular na verdade é,
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ao mesmo tempo, o elo de articulação entre níveis diferenciados de ensino – os
níveis básico (fundamental e médio) e superior - e um ponto de tensão social.
Enquanto forma de articulação entre níveis de ensino, introduz a competição na
definição da continuidade da trajetória escolar. Não é apenas uma avaliação a partir
de objetivos a serem alcançados, mas uma disputa entre candidatos, onde o
importante não é apenas o rendimento de cada um, mas a comparação/competição
entre eles. As articulações entre outros níveis de ensino não se dão da mesma forma,
com um exame de seleção – algo que é socialmente cristalizado e legítimo para um
sujeito ingressar numa universidade, fato que difere substancialmente de fórmulas
adotadas em outros países. Ou seja, não há a “acreditação automática” da formação
adquirida nos níveis precedentes, princípio que rege as articulações anteriores entre
níveis e entre séries (onde o regime é seriado). Pode-se argumentar que não há vagas
para todos, e daí a competição na seleção, mas, acreditamos aqui que o que norteia a
necessidade e a forma como esta seleção se dá não é a escassez de vagas, mas a
função da universidade na reprodução das hierarquias sociais. (SANTOS, 2005, p.
63)

A expressiva contradição, já anteriormente abordada, acerca da dimensão política de
busca por emancipação e da dimensão técnica e imediata de transpor o vestibular e atingir a
universidade – espaço de reprodução social – torna-se ainda mais acentuada quando passamos
a considerá-la sob a luz das trajetórias, sonhos e expectativas de vida daquelas e daqueles que,
apartados e apartadas da universidade, lutam para participar dela. Quais as motivações e quais
os impedimentos que envolvem a história de vida destas pessoas? De onde vieram, quais suas
relações familiares? Qual sua trajetória educacional e de trabalho? Qual o papel de uma
experiência como a do Quilombo Cabula nas suas trajetórias? Estas e outras questões
permeiam a construção das narrativas que apresentamos a seguir, baseadas nos relatos de vida
de estudantes do Pré-Vestibular Comunitário do Quilombo Cabula.
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3 - CAPÍTULO III – COMPANHIAS NA JORNADA
"Tudo que é imaginário tem, existe, é... sabia que tudo que é imaginário existe e é e tem? Pois é..."
- Estamira

Este capítulo está voltado para a apresentação dos relatos que construímos com nossas
colaboradoras e colaboradores a partir da metodologia da História Oral e encontra-se dividido
em três partes. O seu tópico inicial, chamado “Quem é Quem’: Perfis das Depoentes”, visa
apresentar as/os depoentes, seus contextos de origem e sua trajetória familiar.
O item 3.2, denominado “Território e Trajetória de vida”, enfoca as relações
estabelecidas por nossas colaboradoras e colaboradores com o lugar onde moram, como se
deu seu processo de estabelecimento na atual moradia e qual sua visão de Cabula.
O terceiro tópico é voltado para o percurso educacional das/dos depoentes, suas
vivências escolares e suas experiências no Quilombo Cabula. Intitulado “A Trajetória
Educacional e Quilombo Cabula”, o item 3.3, apresenta também as impressões de nossas
colaboradoras e colaboradores acerca do Quilombo Cabula e seu papel junto aos locais onde
atua.
3.1 – “QUEM É QUEM”: OS PERFIS DAS DEPOENTES

Após a exposição de nossos objetivos, dos meios que utilizamos para atingi-los e do
lastro teórico que embasa nosso estudo, faz-se necessário apresentar também as pessoas
responsáveis por dar vida, conteúdo e forma a este trabalho. Entendemos que estes relatos não
são frutos do mero acaso e que o fato destas seis pessoas terem se disposto a expor-se e tecer
suas histórias de vida através deste trabalho responde a uma determinada condição de
existência, sem a qual um estudo similar poderia ser esboçado, mas não exatamente este.
Reforçamos este ponto para enfatizar o quanto o processo de construção coletiva destes
relatos serviu de esteio e balizador para a construção de toda obra, mas não apenas através de
seu aspecto mais óbvio – o conteúdo destas histórias de vida -, a construção coletiva, com as
entrevistas, conversas, expectativas e influências mútuas contribuíram de maneira decisiva
para a feição do conjunto apresentado.
Dialogando diretamente com as perspectivas e falas das/os depoente, este estudo busca
construir uma narrativa e reflexão acerca das trajetórias de vida destas pessoas, estudantes do
Quilombo Cabula, relacionando-as a territorialidade do bairro. Assim, articulamos – a partir
dos eixos temáticos que apresentamos no capítulo 1 – os relatos que emergiram nas
entrevistas e conteúdo teórico por nós acumulado. Como ponto de partida para a apresentação
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dos relatos que construímos, tomamos os perfis das colaboradoras e colaboradores. E, para a
construção de cada perfil, nos baseamos nas histórias de vida das/dos estudantes e a de suas
famílias, enfocando aspectos como a atividade laboral de suas/seus ascendentes, as relações
sociais no contexto de origem de sua família e a religiosidade expressada pela mesma. A
composição apresentada deriva da transcriação das entrevistas, elaborada pelo pesquisador e
revisada pelas/os depoentes, que realizaram as alterações que consideraram necessárias ao
texto final.

3.1.1 - ANALICE
“Como eu sempre tive a mania de não mentir, quando eu tinha saído da casa de
Dona Valderez – onde eu era bem tratada, apesar de fazer os afazeres tudo eu tinha na
minha mão, não recebia dinheiro, mas tudo que eu precisava ela me dava - me fizeram uma
pergunta e eu respondi: ‘quanto eu ganhava na outra casa que eu estava?’, eu disse que
não recebia nada, então eles não me deram nada *risos* ...mas eu era uma adolescente, era
uma garota, né, tinha doze anos só; apenas segui trabalhando, sempre como empregada
doméstica...”
Analice Azevedo Santos é negra, estudou na turma do bairro da Engomadeira nos anos
de 2005, 2006 e parte de 2007, tem 44 anos, solteira, completou o Ensino Médio e atualmente
trabalha como autônoma (diarista).
Bom, minha família veio do interior de Ruy Barbosa. De lá eu não tenho a localização
perfeita não, porque eu vou muito pouco... faz teeempo que eu não vou lá; aí a localização
direito eu não sei não..*risos*...fica pro lado de Itaberaba, Feira de Santana, essa trajetória
aí...Eu vim pr’aqui pra Salvador com 6 anos de idade após meus pais se separarem, vim
morar com uma outra pessoa... Eu morava no bairro de Nazaré, minha infância eu passei a
maior parte no bairro de Nazaré... Lembro de pouca coisa, muito pouca coisa... lembro
apenas da época que eu fui, saí da casa de minha mãe e fui morar com uma senhora
chamada dona Valderez... e não tinha muita infância, era só estudar mesmo, não tive uma
infância com grandes atividades não, era mais caseira mesmo.
De meu pai eu não lembro quase nada, porque eu não convivi com ele. Eu convivi
com meus pais, eles juntos, até os meus cinco anos de idade. Depois disso eu não tive mais
contato direto com meu pai. Com minha mãe tive muito pouco contato também, eu vim ter
contato maior após os meus 15, 16 anos, mas mesmo assim, final de semana, raramente...
Com minha mãe é muito pouca coisa... han, tenho um relacionamento muito distante, pra ser
direta assim: muito distante, não tenho vivência quase nenhuma com minha mãe...
Fisicamente meu pai é bem alto, *risos*, alto e magrinho. Minha mãe é forte, mais
negra do que meu pai e bem avantajada...*risos*... ela é uma pessoa lutadora, batalhadora, e
apesar d’eu não ter convivido muito tempo com ela, sempre lutou pela própria vida. Era uma
pessoa que não foi alfabetizada, né, que sempre trabalhou em casas, de doméstica, lavadeira.
Hoje é aposentada como doméstica...fisicamente ela é moren...negra! Na realidade...cabelos
mistos, porque somos descendentes de negros e de índios...a avó de minha mãe, era índia
coisa e tal. Meu pai tem a pele clara, mais clara do que a minha mãe...a família do meu pai a
maioria é mais clara. Pra mim eles são negros né? Mas pra eles, eles são brancos *risos*...
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Meu pai era lavrador, tinha uma plantação própria, quando eu convivia com eles, antes né,
ele começou com uma plantação própria, tinha umas terras no interior e ele plantava coisas
pra sobrevivência, hoje ele é aposentado pelo FUNRURAL, como agricultor, ele não foi
alfabetizado também. Agora ele é autônomo, apesar de ser aposentado, tem uma barraca
numa feira, feirante; vamos dizer assim, que ele seja um feirante lá no interior.
Sobre a separação de meu pai e minha mãe eu não posso falar, porque eu não tenho
conhecimento; não foi me passado o porque, em nenhum momento. Eu só sei que eu fui tirada
do lar e não me deram justificativa nenhuma.... os filhos sempre ficam com as mães, né, no
caso de separação a maioria é assim. Eu tenho oito irmãs e irmãos... 5 irmãs e 3 irmãos, uma
já é falecida. Como minha mãe ficou com seis filhos e se viu impossibilitada de criar, ela
passou a...eu fui pra casa de uma senhora que sempre me quis, minha mãe me deixou lá pra
ser criada por essa pessoa. Mais duas irmãs minhas foram criadas por madrinhas, isso por
causa da dificuldade de minha mãe mesmo... muito embora eu não ache que seja isso não...é
porque, eu acho que é o seguinte: por mais difícil que seja a situação de uma pai ou de uma
mãe, acho que sempre se dá, se tem condição de criar um filho....a gente sempre dá um
jeitinho. Mas ela se achou impossibilitada e fez a separação dos irmãos...
Hoje, quando eu me lembro da separação, pra mim não foi muito bom, porque corta
um laço, né, familiar. Tanto que hoje em dia, quando nós nos encontramos, depois de já
adulto, não tem aquele afeto, não tem aquela coisa boa que existe entre irmãos, não existe
isso, então é...é doloroso...*risos*...
Minha família atual são meus dois filhos que eu tenho: Anderson e Patrícia, a menina
com dezesseis anos e o rapaz com vinte e três anos. O que eu mais faço, o que eu procuro
fazer, querer mostrar pra eles que os estudos pra mim hoje não é só em beneficio meu, eu
acho que eles tem que fazer a mesma coisa também, que eles têm que seguir a mesma
trajetória, que é através do estudo, através da educação, que eles vão conseguir os objetivos
deles, mudar a situação, mudar a vida deles. Já minha família, os demais, hoje passaram a
ser parentes meus, conhecidos meus... *risos* mas família, são os meus dois filhos. Meu pai
eu considero que, infelizmente, se tornou um parente, pela distância que a pessoa pôs, né?
Por que hoje em dia o que é que é a distancia com toda tecnologia que existe? Então se
tornou um parente bem distante. Minha mãe fisicamente se faz presente, mas só fisicamente,
porque pessoalmente ela t’ali presente, o corpo dela, mas não tem aquele aconchego de
incentivo, eu sempre recebi incentivo de outras pessoas, sempre recebi incentivo de
professores, de patrões, que às vezes já me patrocinaram até estudo, material didático, tudo
isso eu muitas vezes recebo de professores, de ex-professores também e de ex-patrões que me
incentivaram a tá sempre estudando. Eu não sei porque existe essa distância... meu pai
continua vivendo no interior e não procura, não é só comigo, é com todos os filhos dele, que
a maioria, todos, estão aqui em Salvador. Mas não existe contato de forma nenhuma, nem
uma carta, nem um telefonema, nem ele vem aqui procurar os filhos, nunca existiu, então
existe uma separação por completo, a gente só sabe que ele mora lá e que às vezes a gente
ouve dizer que ta tudo bem com ele ou se ta doente ou se não, mas ele não participa da vida
da gente, de filho nenhum, então um esforço grande, enorme né? Sentimentalmente não
existe, fisicamente também não, então, porque a distancia? Pra quem gosta, não existe
distancia...
Na época da separação, três irmãos meus ficaram com minha mãe em Ruy Barbosa,
mas depois eles foram dispersos também, né? Anos depois, que eu não sei dizer em que época
também, eles vieram pra cá, pra Salvador...Os três foram os mais velhos, então depois cada
um foi...as meninas, duas meninas, se eu não me engano - porque a história é meio confusa,
pra mim não foi passado quase nada, entendeu? -, o que eu sei é que os mais velhos
passaram a trabalhar também, também em casas de família e cada um seguiu sua vida e no
fim minha mãe ficou praticamente sozinha, certo? Vivendo a vida dela e minhas irmãs foram
147

trabalhar em casa de família, as mais velhas, e outro rapaz, o rapaz, foi ficar com a
madrinha também. Já eu fui morar com Dona Valderez, a pessoa que me criou, que eu passei
uma parte do tempo, dos 6 aos 10 anos. Não sei informar direito como fui morar com Dona
Valderez, minha mãe simplesmente me colocou lá, eu não tinha contato com ela. É uma
pessoa que, naturalmente, minha mãe deveria ter conhecido e ela passou informação de que
queria ter uma menina, aí minha mãe me colocou, mas é só isso que eu to sabendo, né, até
hoje nunca me contaram a história direito.
Dona Valderez é casada, tem uma estatura mediana. Muito simpática, alegre, ela tem
uns cabelos pretos, lisos, vamos dizer que ela seja branca; não trabalhava. Wilson, que é o
esposo, tem uma estatura alta, bem mais alta que ela, cabelos negros, também lisos, os filhos
igual. Ele era contador, e é até hoje, então ela não tinha necessidade de trabalhar, nunca
quis, também nunca me passaram sobre isso não... Wellington e Wilson, que são os dois
irmãos, são mais a estatura do pai, bem altos. O tratamento na casa de Dona Valderez
sempre foi respeitoso, Seu Wilson sempre me respeitava como se fosse uma filha, uma pessoa
da casa mesmo, nunca foi diferente não...eu participava de festa, eu participava de tudo.
Dona Valderez ainda mora, até hoje, na Saúde, no bairro da Saúde e ela é uma
pessoa muito boa pra mim; ela tem dois filhos e eu era a filha caçula, *risos*, que ela queria,
sempre quis, ter uma filha...e ela me criava muito bem, me colocou na escola, tinha o maior
zelo por mim e eu tenho o maior carinho por ela; tô sempre, de vez em quando, sempre
quando eu posso, eu to lá, ligo pra ela e ela ta sempre em contato comigo também. É uma
pessoa muito importante pra mim... Inicialmente, eu passava a parte da manhã na escola, ela
me matriculou na escola, que era em frente a casa dela, no centro da cidade de Ruy Barbosa.
A dinâmica era a seguinte: eu ajudava uma pessoa, que já existia na casa, que cuidava da
alimentação, e eu passei a cuidar da casa, em parte, fui aprendendo o sistema da casa. E eles
me tratavam bem, Dona Valderez queria sempre meu bem; eu fazia serviços da casa também,
juntamente com ela, com outras pessoas que tinha na casa. E meus irmãos, quer dizer, os
dois filhos dela, era assim, só estudo mesmo, me tratavam bem também, não me sentia...quer
dizer, eu também nunca parei pra pensar, né, nunca tinha essa consciência de que “ah,
existia alguma diferença”, quer dizer, existia uma diferença porque, de qualquer forma, eu
trabalhava e estudava e os meninos não, só faziam estudar, mas eu nunca reparei, nunca me
senti diferente...eu achava que tava fazendo o normal, porque tava ali, tava comendo, tava
dormindo, tava fazendo tudo, era obrigação minha fazer as coisas, nunca me doeu não...
Pra dizer como eu saí da casa dela, eu vou ter que contar tudo do início. Eu saí com
uns 11 anos, de 11 pra 12 anos, e como a minha atividade lá era doméstica, quer dizer, eu
aprendi a fazer os afazeres da casa, menos cozinha, né? – marido meu não pode comer em
casa, tem que comer fora...*risos* - Bom! Aí eu fui trabalhar em outra casa, quer dizer, eu
nunca tive parada com minha mãe, é por isso que eu digo que eu não tenho um laço afetivo
muito forte com minha mãe, eu fui morar em outra casa, e eu sempre trabalhei como
doméstica, e, só uma época, em 87, que eu trabalhei como serviço gerais, numa empresa de
prestação de serviços e recentemente em 2003 que eu trabalhei como frentista, e só...
atualmente eu tô como autônoma fazendo, é, diárias. Eu faço diária.
Minha mãe um certo dia foi na casa de Dona Valderez, e disseram a ela que Dona
Valderez tinha me batido, me dado um tapinha, um beliscão, porque eu era muito teimosa,
entendeu? Eu era muito pirracenta, quando menor, eu sempre tive dificuldade em
matemática, e na hora dela me ensinar matemática, era muito difícil, aí ela queria porque
queria que eu aprendesse logo, e nisso ela me dava um beliscãozinho... minha mãe descobriu
e me tirou de lá, e eu fui, exatamente, pro interior, fiquei numa casa de uma senhora e uns 15
dias depois eu vim pr’aqui, pra Salvador, pra uma outra casa... é complicado, né? Mas é
assim mesmo... *risos nervosos*... sempre vivi de casa em casa...*choro*...Eu te disse que
não ia falar disso...*choro* (Entrevista Interrompida Devido Ao Choro da Depoente)
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No momento, naquele momento, eu não pensei em nada, achei que ela poderia, como
minha mãe, poderia chegar pegando e me levar, no momento. Hoje, hoje eu acho que ela teve
uma atitude muito errada, que primeiro ela não tinha condição de ficar comigo, ela não tinha
condição de me criar, de educar, isso é, então eu acho que ela deveria ter pensado melhor e
ter me deixado onde eu estava. Quando eu voltei novamente pra Salvador, eu fui morar numa
casa, aliás, eu não fui morar, eu fui trabalhar numa casa ali na Federação que passei muito
pouco tempo. Nem lembro bem quem foi essa pessoa, sei que tinha umas quatro a cinco
pessoas nessa casa. Lá pra mim era um emprego. Como eu sempre tive a mania de não
mentir, quando eu tinha saído da casa de Dona Valderez – onde eu era bem tratada, apesar
de fazer os afazeres tudo eu tinha na minha mão, num recebia dinheiro, mas tudo que eu
precisava ela me dava - me fizeram uma pergunta e eu respondi: “quanto eu ganhava na
outra casa que eu estava?”, eu disse que não recebia nada, então eles não me deram nada
*risos* ...mas eu era uma adolescente, era uma garota, né, tinha doze anos só; apenas segui
trabalhando, sempre como empregada doméstica...

3.1.2 - EMERSON
“Meu pai começou na produção, na linha lá; ele batia caixa, arrumava no pátio,
essas coisas assim, sabe... Quando ele começou, era quase a mesma coisa que eu, quase a
mesma, a lógica era a mesma...”
Emerson Conceição de Sena, negro, foi estudante da turma do bairro da Engomadeira
no ano de 2006, tem 22 anos, solteiro, completou o Ensino Médio e atualmente trabalha como
auxiliar de distribuição da Coca-Cola, o que tem lhe impedido de estudar.
Minha família veio do interior, do Conde no caso, meus pais vieram pra cá, há uns
vinte, vinte poucos anos, em busca de melhores oportunidades de vida. Primeiro veio minha
mãe, depois o meu pai. A gente morava no bairro de Santa Cruz, de aluguel, aí meu tio
conseguiu uma casa aqui, um terreno, ele tinha um terreno na Engomadeira e outro na
Sussuarana, ele ficou no de Sussuarana e deu o terreno da Engomadeira a meu pai. Aí ele
veio, ele tava trabalhando na Coca-Cola, começou a construir, construiu, aí morou, morou
lá, depois veio a gente, eu vim pra aqui pra Engomadeira quando eu tinha dois anos.
Eu nasci em Salvador, mas maior parte da minha família é tudo do Conde, gente
humilde, trabalhadora, que tão sobrevivendo lá com poucas condições. Porque lá é um lugar
que num oferece muita oportunidade à pessoa não. Os filhos dos meus parentes estudam, se
formam, mas num conseguem muita boa coisa não, pela falta de oportunidade. Lá, por não
ter muitas indústrias, muitas fábricas, lojas, essas coisas, aí o pessoal vive mais de quê, da
terra, fazendo roça, essas coisas. São agricultores, vivem fazendo roça vendendo, vendendo
os produtos que eles colhiam. Outra atividade também é a pesca, a maior parte é de pesca,
tem um rio lá, aí economia é mais sobre a pesca.
O meu pai, porque veio do interior, tem aquela mentalidade antepassada assim,
entendeu? Minha mãe não, minha mãe é mais aberta às coisas, mas ela ta muito nessa
mentalidade do pessoal de antigamente. Eu acho meu pai também muito preso ao antigo, ele
poderia se abrir muito mais ao novo, acho que isso atrapalha ele bastante.
Minha mãe trabalhava em casa de família e meu pai era zelador, zelador num prédio
pel’aqui no Cabula, num sei ao certo não, acho num... acho que nem existe mais. Depois ele
passou para a Coca-Cola e tá lá até hoje, tem vinte e poucos anos na Coca-Cola. Ele é
xaropeiro, ele faz o refrigerante, que é chamado de xarope, o líquido. Ele começou de baixo
também, começou de baixo, e hoje em dia tem uma posição... é uma posição alta, entre aspas,
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entendeu? Porque se ele tivesse estudado, química, se tivesse feito faculdade, seria muito
melhor, que ele taria sendo um supervisor, um encarregado na área. Ele comanda, mas esse
lado de estudo, pesa muito, pesa bastante, futuramente pode até prejudicar ele. Porque ele
tem o conhecimento, mas não tem a parte da teoria, essas coisas... ele num está muito
preparado, preparado entre aspas, por não ter muito estudo, mas ele tem experiência, que
são duas coisas que pesam na balança. Mas fica faltando muita coisa, porque lá tem muita
modificação pro novo, máquinas, tudo relacionado a idéias novas, essas coisas e eu acho que
ele tá muito preso à coisa antigas, a só a prática mesmo. Lá ele é xaropeiro e tem os auxiliar
dele. O auxiliar dele pode, pode muito o quê, fazer uma faculdade de química e tomar o lugar
dele, pode absorver o conhecimento que meu pai tá passando pra ele e, futuramente, tomar o
lugar dele. Acho que isso é a base de tudo, porque a empresa tá olhando o quê? O currículo
da pessoa; porque, eu mesmo poderia...meu pai queria mesmo que eu fosse pra área dele, a
área da xaroparia, a área da produção, mas no caso a empresa disse que eu num podia
participar não, porque ele é meu pai, entendeu? Porque, por causa da lei num pode não, pelo
menos na mesma área. É nepotismo. Aí eu só pude trabalhar lá, porque é área diferente, a
empresa tá dividida em duas partes, no caso, se eu fosse pra a área dele, ele ia me ensinar
várias coisas, eu ia me qualificar, e agora ele tá em processo de aposentadoria, eu poderia
muito bem assumir o lugar dele, essa é a diferença, qualificação, currículo, bagagem.
Meu pai começou na produção, na linha lá; ele batia caixa, arrumava no pátio, essas
coisas assim, sabe. Aí ele foi mudando de área, sabe, outras pessoas foram ensinando e ele
foi absorvendo o conhecimento, pra hoje chegar onde chegou. Ele tá na posição alta, mas
entre aspas, né, poderia ser uma coisa muito melhor. Quando ele começou, era quase a
mesma coisa que eu, quase a mesma, a lógica era a mesma, só que eu faço uma coisa e ele
fazia outra, entendeu? Porque eu tô na parte de carregamento e descarregamento, trabalhar
com vendas e ele era só mais um na parte da linha, mas era a mesma coisa braçal, era a
mesma coisa antes... Antigamente também era mais fácil, num tem esse negócio que existe
hoje em dia, de qualificação, antigamente num precisava isso não, se alguém tivesse o
primeiro ano do segundo grau, já tava numa posição mais elevada, e hoje em dia não,
segundo grau hoje em dia num tá valendo muita coisa não, num tá valendo quase nada. Pra
ascender não se tinha dificuldade lá, antigamente, pelas oportunidades que meu pai teve,
naquela época era muito mais fácil, num é essa concorrência que tá hoje em dia. Um dia
desse aí, a empresa ofereceu na minha área uma oportunidade para conferente e eu num
pude participar pelo pouco tempo de empresa, mas eu tava muito a frente de várias pessoas
lá, entendeu? Eu podia até participar porque eu tinha segundo grau completo, ela ofereceu...
ela disse o quê? Vai abrir duas vagas, agora os pré-requisitos são: escolaridade, segundo
grau completo e o mínimo de seis meses de empresa e só. A gente ia fazer teste, a maioria das
pessoas lá na minha área, num podia por não ter segundo grau completo, por não ter nem o
primeiro grau, aí num podia participar, ficaram de fora, outros não participaram por falta de
interesse, por num se acharem capazes. E outros pensaram o quê? – “Ah, só vai entrar com
peixe, esse negócio só vai ser de peixe, de peixada, eu não vou conseguir”. Mas eu queria
participar, eu num pude por não ter muito tempo de empresa, o mínimo era seis meses, mas
eu vou puder participar, futuramente; não só nessa área, mas em outras áreas e com a
cabeça que eu tenho, eu acho que eu vou puder... tô muito a frente de muitas pessoas lá, pelo
interesse, entendeu? Porque a base de tudo lá, que eu acho, que lá tem muita gente
desinteressada, muita gente acomodada.
Acomodadas que eu falo entre aspas, são pessoas que vieram do interior em busca de
melhores oportunidades aqui, tentaram algumas outras empresas que pagam um salário
menor e chegaram na Coca-Cola que tá pagando um salário elevado, elevado um pouquinho
né, aí foram ficando, ficando e construindo família, esses negócios, se enchendo de filho, aí o
dinheiro deles, do salário, é só para pagar coisas internas, não sobra dinheiro pra se
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qualificar. Mesmo tendo pessoas que querem se qualificar, num tem condições e tem outras
que tem condições, mas num se interessam, querem outras coisas, se enchem de dívidas. A
empresa também tem um negócio de um...oferece um empréstimo lá. A pessoa pega
empréstimo, pega empréstimo, constrói casas, algumas outras coisas e aí ficam presos,
presos nessas dívidas ou tendo que usar o dinheiro pra pagar comida, educação de filhos,
essas coisas, aí não conseguem investir em si próprio.
3.1.3 - FABÍOLA
“Às vezes eu me sinto assim um pouco frustrada, frágil; eu me paro pensando
assim: ‘queria ter a garra de minha vó, queria ter a perseverança da minha mãe’... Mas
acho que vou chegar lá.”
Fabíola Manuela Batista Barbosa dos Santos se define a partir do seu lugar de mulher
negra. Estudante da turma do bairro da Mata Escura, evadiu no início do ano de 2006,
retomando sua participação no Quilombo Cabula em 2007, que foi novamente interrompida;
tem 23 anos, o segundo grau completo, é casada, tem uma filha e é professora em situação de
desemprego.
Eu vim de Santo Amaro, né, da Purificação, que todo mundo conhece...*risos*
...minha família toda é de lá, da cidade de Santo Amaro. Eu sempre vivi em Santo Amaro,
desde quando nasci. Minha infância foi boa, porque lá as crianças - e também o tempo, né eram diferentes daqui; a gente brincava mais, eu me lembro que a gente tinha os dias de
semana, segunda-feira era sete-pedras, terça-feira era manda-rua, quarta-feira..., era
interessante, a gente tinha a nossa área ali, só que mainha não deixava brincar na rua, a
gente esperava ela dormir aí eu e meu irmão íamos pra rua, aí ela me batia, porque não
queria que a gente ficasse na rua, tinha essa preocupação, não deixava a gente brincar, a
gente brincava muito a tarde, era muito pouco, muito raro, a gente ficava muito em casa...
Isso porque ela achava que criança não pode ficar à toa. Apesar de lá ser um bairro
tranqüilo, até hoje, todo mundo conhecido, mas ela não achava correto, não achava direito a
gente ficar na rua, ela achava que gente direita não ficava pela rua, tinha que ficar em casa,
brincar em casa...e quando ela deixava, preferia que os meninos da rua viessem lá pra casa,
tanto que a gente fazia, a gente fez tanta coisas, ela preferia que as crianças da rua viessem
pra casa do que a gente ficar pela rua, às vezes a gente trazia todo mundo pra dentro de
casa, aí ela deixava.
Minha avó, ela era marisqueira, na verdade, né, ela não tinha, não terminou nem o
primeiro grau, mas a minha mãe, ela foi muito além. Minha avó sempre teve aquela força de
sempre dar aos filhos o que ela não teve, que a única coisa que ela podia dar era
conhecimento e ela ia nas portas das pessoas - porque ela lavava também, ela lavava roupa
de ganho, né, que a expressão, “lavar de ganho”- ela ia, pedia livros emprestados, pedia às
pessoas mais influentes da cidade, às vezes ela falava pra mim que minha mãe, meu tio, eles...
– ela só teve dois filhos – que eles faziam atividade da escola até naquele embrulho do pão,
que antigamente era pão de vara, né, então até naquele embrulho eles faziam, porque não
tinham caderno. Hoje tem essa regalia de ter caderno bonitinho, antigamente não, era muita
dificuldade, então ela sempre dava prioridade. Eram duas fardas, eles tinham que usar
aquelas duas fardas, porque era muito humilde a família, e minha mãe, ela conseguiu fazer
enfermagem, negra!, se destacou muito na profissão; até hoje ela é muito respeitada lá em
Santo Amaro, pelos médicos, né, porque ela fechava paciente e tudo mais...ela era
instrum...como é que é a expressão?, ela era instru...enfermeira, e já auxiliava em cirurgias,
entendeu, ela já estava bem avançada...ela faz uma sutura que não fica cicatriz - sutura né
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ponto? -, tão perfeita que não fica cicatriz. Ela chegou a fazer vestibular, porque ela tinha
pretensão, tinha a vontade de fazer medicina, mas ela preferiu casar...ela deixou o curso,
inclusive ela veio aqui pra Salvador, mas abandonou pra casar, aí eu to aqui agora...*risos*
Meu pai era contador de uma firma que eu esqueci agora o nome, uma construtora,
agora esqueci o nome, mas é bem conhecida essa construtora, mas se aposentou logo cedo...
Meu avô, a história é bem complicada. Minha avó pelo fato de que ela tinha a personalidade
muito forte, quando descobriu que ele era muito namorador, pulou fora, sumiu com os filhos,
assumiu a responsabilidade, e ele procurou, procurou e ela escondia, até que ele foi embora
pro Rio de Janeiro e pouco tempo, agora, que ele veio...depois de anos, depois de dois anos
de minha avó falecida é que ele veio aparecer.
Meus pais são serenos. Pelo que eu percebi são serenos, falam assim bem - engraçado
que fala que baiano fala cantando-, eles falam cantando, eles cantam muito pra falar. A
personalidade da minha família por parte de mãe... são pessoas muito ativas, falam o que
pensam. Eu acho que a família de meu pai já tem aquele subterfúgio pra falar, têm aquela
cautela toda, não falam muito. Mais pelo fato de eu não conviver, entendeu, não sei como
dizer, mas a família de minha mãe tem essa sinceridade.
Minha mãe começou a namorar com meu pai muito jovem, eles namoraram dez anos,
meu pai era de família muito tradicional em Santo Amaro, branco né, eles...eu acho que eles
se julgam brancos, né, porque eles não aceitavam não...até hoje, eu vejo no álbum de
casamento dela que não foi ninguém da família pro casamento. Da família dele! E por outro
lado a minha avó também se op...se... não era a favor, pelo fato da cor dele, por ele ser de
pele clara. Não sei bem porque ela não queria, não sei o que ela pensava, nunca
perguntei...nunca tive essa curiosidade, eu só sei que ela não gostava. Se bem que depois,
quando minha mãe e meu pai se separaram, minha avó era muito amiga de meu pai. Meu pai
ainda insistiu, ainda há pouco tempo ele insistiu dizendo que gostava ainda da minha mãe e
minha avó ficava: “você gosta dela, e tal”; ou seja, depois eles começaram a se entender,
mas eu creio que inicialmente ela também foi contra pela cor da pele.
Meu avô, pai de meu pai, era orador do exército lá de Santo Amaro, é uma família até
nobre lá da cidade, né, hoje não, hoje já estão decadentes, porque a cidade está decadente,
todo mundo que está lá creio que ninguém mais tenha assim...só mesmo o nome, né, que até
hoje, é, os Schettini, têm este nome lá... E, pois é, foram contra o casamento, eles namoraram
10 anos aí, depois, por desavenças até de ânimos, porque quando casaram, não se bateram
os ânimos, minha mãe não queria criar eu e meu irmão num lar de agressividade, porque eles
brigavam muito, ela queria dar uma educação, um ambiente agradável pra um bom
crescimento, saudável, pra mim e pra meu irmão, e aí, antes de eu nascer eles se separaram,
antes de eu nascer! Se separaram muito cedo.
Teve um certo tempo que eu me revoltei, eu era muito nova, sempre fui muito precoce
como a gente fala *risos*, eu acho que eu tinha uns seis anos a sete anos, por aí...Eu era
muito nova quando, pomba, quando eu comecei a olhar as fotos e a perguntar... Naquela fase
quando a criança ela pensa assim: “a manga, a manga da camisa e imagina uma manga na
camisa” *risos*, sabe aquela fase? Mais ou menos nessa fase aí, que eu comecei a ter aquela
imaginação, aí comecei a ter aquela revolta, aí eu via, começava a imaginar minha família:
“não quero, não aceito”, aquela...sabe, imaginava a minha mãe sendo humilhada, e tal,
aquilo me dava uma raiva muito grande, uma revolta.
Quando mainha começou a me falar do que a família do meu pai... Eu perguntei,
comecei a olhar as fotos: “por que não tem ninguém da família do meu pai aqui?”... eu me
revoltei, não queria mais saber de nada, queria que tirasse o nome dele da minha identidade,
do meu registro e tal, eu comecei a ficar, a criar uma raiva dentro de mim, um rancor, uma
revolta...e eu pensei: “se eu for muito inteligente, se eu for muito rica, se eu tiver poder, as
pessoas vão me respeitar... e nunca mais ninguém vai fazer isso com a minha mãe, com a
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minha família”. Eu achei uma afronta...tanto que eu parei até de ir um tempo lá na casa de
meu pai. Depois foi que eu vim crescendo, amadurecendo, foi que eu vim, aos poucos,
aceitando, né? Eu olhava pra eles com uma raiva, uma repugnância, porque eu me
perguntava: “que eles pensam que são? Porque eles acham que são melhor que minha
família? Do que minha mãe, do que minha vó...quem eles pensam que são?”...aí eu comecei a
criar aquela coisa assim dentro de mim. Assim, eu tinha um objetivo, eu tenho um objetivo de
vida que é de crescer como pessoa, crescer em conhecimento... eu acho que a cultura é
inquestionável, se você tem cultura, ela abre portas, você entra em qualquer lugar, você pode
ta em farrapos, mas se você tem conhecimento, se você é lapidado, é isso que eu falei, você
entra e sai de qualquer lugar por igual...
A religião em minha família... minha mãe não é evangélica, também não é católica,
não é nada, ela acredita em tudo, ela vai na igreja católica, vai em todo lugar, ela acredita
em tudo mas ela não fica em lugar nenhum... *risos*. Eu sou evangélica da Assembléia de
Deus, e sou muito curiosa, respeito a religiosidade de qualquer pessoa. Eu sempre pensei
nisso. O preconceito ta entranhado nas pessoas, né, porque as próprias pessoas hoje em dia,
algumas pessoas, eu já tive oportunidade de ver, não pessoas evangélicas, as próprias
pessoas mesmo, católicas e tal, “hum-um, candomblé? E a história de não-sei-que-lá, nãosei-que-lá” *simula desprezo*, mas, se você for parar pra analisar a mitologia grega, na
mitologia grega eles cultuam deuses e as histórias dos deuses gregos são muito mais cruéis,
são cruéis o que eles faziam, e, no entanto, as pessoas acham bonito, colocam os nomes dos
filhos de Zeus, Atenas, não-sei-o-que, porque não? Porque esse preconceito com a religião
africana? Só porque é uma religião africana? Então, isso mais me despertou a curiosidade
quando na escola a professora começou a falar sobre sincretismo, e começou a falar sobre
alguns Orixás e eu ficava curiosa, aí um dia tinha uma exposição, eu me lembro que eu fui
pra essa exposição, e eu perguntava a mulher: “o que é isso? O que é? Porque isso? Ele veio
da onde? E porque a história?”, aí a mulher olhou assim, porque eu usava uma saia muito
comprida, né, não usava brinco, cabelo preso...aí olhou assim pra mim e falou, “menina,
você é a primeira evangélica que eu vejo aqui que não fica, ‘misericórdia, deus é
mais’...*risos* ‘ta repreendido...’, eu fiquei meio sem entender, aí depois caiu a ficha...é
porque eu sou muito curiosa, e eu gosto de saber de tudo. Então eu vejo o Candomblé como
uma cultura, eu vejo como uma forma de amor, e a religião, ela tem o apelo de religar, de
religar a deus, e eu acho que você, para chegar a deus, para chegar a Jesus, não importa o
caminho, que chegue, entendeu? E eu acho que pra fazer o bem...eu vejo muita gente aí, as
guerras hoje em dia, todas foram feitas em nome de quem? As maiores guerras? Eu sei que é
por poder, mas a maioria delas, as que fizeram mais desastres, foram feitas em nome de deus
e não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, eu acho que enquanto você mantém a paz, você
prática o amor, o bem, quem sou eu pra dizer o que é certo? Porque não? Eu acho que eu
gosto de tal coisa, você não é obrigado a gostar do que eu gosto, e eu tenho que respeitar, e
porque eu não saber do que você gosta também? Nada me impede de também saber, né? É
isso...
O pessoal de lá é católico, todo mundo é católico em minha família. A única pessoa
cristã foi a irmã de minha vó, foi a primeira pessoa cristã na família e minha vó ela só foi ser
cristã quando ela teve o primeiro infarto, que ela viu uma pessoa, é... quando ela tava lá já
no leito, ela já... ela tava em coma, quando ela voltou a si, já tinha perdido muito sangue...
Foi uma coisa incrível o que aconteceu com ela! Ela veio aqui pra Salvador, ela pagava
plano de saúde... minha mãe mais meu tio pagava pra ela um plano de saúde muito caro na
época, o Golden Cross, já ouviu falar? E ele não cobria a cirurgia que ela tinha que fazer, e
ela ficou jogada aqui... Uma mulher que ela nunca tinha visto antes olhou pra ela e falou
assim: “a senhora agora vai ser minha vó, eu vou te adotar”, era a enfermeira chefe do
Hospital Santa Isabel, Ismaelita, não sei se ela ainda é... e ela adotou mainha - minha vó - e
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ela patrocinou toda cirurgia, apartamento, nunca tinha visto minha vó antes e ela patrocinou
tudo isso e minha vó viu tudo isso como um plano de Deus na vida dela e lá no leito de morte
praticamente, porque ela já tava em coma, é... a minha tia-avó levou umas pessoas lá pra
orar por ela né, porque minha tia-avó já era cristã e nisso minha vó teve uma visão, quando
ela voltou teve uma visão de um homem, um homem que ela não via o rosto, só via que era
uma roupa muito alva, muita luz que ela via e esse homem disse pra ela que ela não iria
morrer, que ela tinha uma missão ainda pra fazer e a partir desse momento ela não faltava
um dia na igreja e eu na época eu comecei a ir, com três anos, eu não lembro do meu
passado de três anos pra lá, eu acho que era muito nova pra lembrar os anos que eu, eu não
ia pra igreja, eu só lembro de quando eu ia pra igreja e ela começou a me levar, a mim e a
meu irmão, e a gente, a gente foi até... até hoje né? Ela levou a gente, ensinou a gente nesse
caminho...
Minha avó...eu tava conversando até pouco tempo com alguns amigos meus aqui que,
muitos homens não se comparam, não chegam aos pés do que minha avó era. Porque minha
avó ela fazia... Ela fez uma casa, onde ela mora, né? Quer dizer, ela construiu, sem segundo
grau, sem primeiro grau...ela fez até a quarta série, ela quase não sabia ler, eu tava
alfabetizando ela há pouco tempo. Antes de ela falecer, eu alfabetizava, queria que
escrevesse bonito, porque ela dizia que eu tinha a caligrafia bonita, aí eu dizia: “a senhora
também pode fazer bonito”, e ficava botando ela pra...porque ela quase não tinha
coordenação, quando a pessoa não tem muito costume de escrever. Ela só escrevia pra
assinar o nome dela, quando ia comprar alguma coisa, ela chegava lá no comércio e dizia
assim: “olhe, eu quero isso.”. E o pessoal não pedia nada, assinatura nenhuma, e ela dizia:
“meu nome basta!”. Ela era muito respeitada lá em Santo Amaro, o pessoal dizia na loja,
Insinuante, aquelas lojas que tem lá: “olhe dona Zinha - chamavam de Zinha – olhe dona
Zinha, eu vendo até tudo que a senhora quiser aqui, porque eu sei que a senhora é certa”. E
ela tinha a palavra dela, ela agia assim, tinha um pulso firme. Ela fez a casa dela, uma casa
enorme, toda azulejada, porque ela botou na cabeça que queria toda azulejada, e é toda
azulejada – quarto, sala, toda azulejada, a casa assim, como ela queria...e fez uma casa pra
mim e uma casa pro meu irmão... porque ela dizia que ela não podia morrer sem deixar a
gente amparado, era o pensamento dela, né, e ela deixou uma casa pra mim e uma casa pro
meu irmão...
Às vezes eu me sinto assim um pouco frustrada, frágil; eu me paro pensando assim:
“queria ter a garra de minha vó, queria ter a perseverança da minha mãe”... Mas acho que
vou chegar lá. Claro que quando chega dia dos pais a gente vê aquela família perfeita que a
televisão pinta né, o pai a mãe e os filhos, aí bate aquele vazio, mas eu não sinto a menor
falta... imediatamente eu via o quanto eu era privilegiada, porque eu tinha uma vó que valia
por mil, sabe o que é fazer tudo? Ela me levava na escola mais meu irmão já éramos grandes
já e ela ia, até eu concluir meu magistério ela ia lá na escola, “e aí como é que Fabíola tá?
Tirou quanto?”. Era assim, acredite se quiser, era super-conhecida na escola, muito
conhecida da cidade, pelo fato de ser cidade pequena, e ela fazia de tudo pra agradar, levava
café na cama... então não tem espaço pra você sentir: “ah porque eu não tenho pai”, mas
meu pai também era presente, do jeito dele era pra presente... e eu tinha minha mãe por
perto, porque minha mãe sempre morou em casa com a gente, então a única coisa que eu
sinto assim é porque eu queria, é, eu quero chegar... E outra coisa, mainha continuou com o
objetivo dela, dar a mesma educação que ela queria pros meus tios que ela lutou, que meu
tio, um negro, foi um dos primeiros trabalhadores da Petrobrás, ela conseguiu, ele não tinha
nada, meu tio, negro, ele só andava com carro do ano, ele era muito... dos amigos dele só
tinha ele de negro, todos brancos de olhos claros, entendeu, pele clara, então ela conseguiu,
imagine uma mulher, negra, que mariscava, que lavava roupa de ganho, conseguir formar os
filhos, e ela passava isso pra gente, e ela dizia não vocês vão estudar, tanto que ela ficava no
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pé, meu irmão hoje ele gosta... ele toca pra bandas, ele é super inteligente, toca todos os
instrumentos, ele toca até muito aqui em Salvador, mas ele disse a mainha: “olhe mainha eu
não quero fazer vestibular pra nada porque minha vocação é música” e ele foi, ela deu
violão pra ele, deu guitarra, comprou pedaleira, comprou moto pra ele e ela sempre bajulava
muito... agora engraçado, ela sempre teve mais apego a meu irmão e a meu tio do a minha
mãe e a mim... é, vai saber né?
Eu creio que foi uma defesa dela, de mostrar... acho pelo fato dela já ter passado por
tanta dificuldade sendo mulher e ela ver minha mãe passando tanta dificuldade sendo
mulher, então ela não me mimava muito, ela me preparava pro mundo, tanto que ela dizia
assim: “você não dependa de homem, você vai se casar mas você continue estudando, você
não diga que sua filha é motivo pra você parar”, então todo dia eu sinto cansaço, sinto sono,
porque criança consome muito, mas todos os dias eu lembro dela falando isso pra mim: “não
desista, não se canse, porque filho não é motivo pra você parar, você tem que correr atrás,
você tem que ter sua independência, porque você não sabe do futuro, você não sabe do
amanhã, e você tem que ser independente, eu fui independente, sua mãe foi independente e
você também tem que ser independente, mesmo que vocês continuem juntos, mas que vocês se
ajudem, porque não é só...acabou-se o tempo”, ela dizia isso, “olhe uma mulher hoje não é
pra ser sustentada pelo homem, é pra ser... casou, meu marido me sustenta, não! os dois tem
que se ajudar, construir juntos”, ela falava pra mim.
3.1.4 - REBECA
“Meu objetivo é, sei lá...é ser alguém, sabe, para ajudar a minha família, porque
minha família também sofreu muito... teve época assim que teve muita dificuldade mesmo,
de passar fome, já aconteceu. Não passar fome mesmo, assim... mas dificuldade sempre
tem, né?”
Batizada Erisvan Rodrigues Pereira, Rebeca se vê como uma batalhadora. Estudante
no ano de 2006 da turma de Mata Escura, mulher negra, solteira, tem 23 anos e trabalha como
operadora de telemarketing; atualmente faz o curso de tecnologia em processo de
polimerização no CEFET.
Minha família é do interior da Bahia, uma cidadezinha chamada Retirolândia que
pouca gente conhece, mas existe, tem no mapa *risos*. Eu vim de lá, meus pais são de lá,
meus avós maternos eles eram... Assim, meu avô, veio do Recôncavo, Cachoeira, Muritiba,
esses lados e minha avó é do sertão mesmo assim... Meus avós paternos, não tive muito
contato, porque meu pai não teve muito contato com os pais dele, é por isso que os filhos não
tiveram muito contato com os avós paternos, mas falando dos meus avós que eram mais
chegados, meu avô ele era do Recôncavo como eu já te falei, casou com a minha avó e foram
morar lá em Retirolândia, na zona rural. Meu pai já morava lá quando conheceu minha mãe;
tem até uma história engraçada: meu avô não queria que eles casassem então minha mãe
descobriu que estava grávida, aí fugiram né. Eu não sei muito bem dessa história, sei que era
aquela coisa muito radical antes, que os pais não queriam deixar as meninas namorarem e
tal, nem eles dois namorarem, então eu acho que meu avô sempre foi muito rígido, muito
carrancudo, então prendia muito as filhas, acho que a única alternativa da minha mãe seria
fugir mesmo para casar. Mas fugiram assim: foram pra casa mais próxima, saíram de casa,
isso era fugir naquela época... Então se casaram, tiveram o primeiro filho, que foi minha
irmã mais velha, eu acho que tem 32 anos, e quando eu nasci, a gente morava na zona rural.
Com dois a gente foi morar em Retirolância, então passei muito pouco tempo na zona rural
da cidade...
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Meu avô, pai de minha mãe, sempre foi agricultor, sempre foi da roça assim mesmo
sabe, de motor e trabalhava de motor, com sisal, porque lá essa região é região sisaleira,
então a fonte de renda lá era o sisal, plantar, colher... plantar e transformar em fibra. Minha
avó ficava em casa... tinha aquela coisa né da mulher, mulher tinha que ficar dentro de casa
e homem que trabalhava. Minha avó era descendente de índia, fisicamente ela parecia uma
índia, tinha uma pele de índio, pele meio clara assim entendeu, cabelos lisos e longos, meu
avô era negro, é negro ainda né, minha avó já é falecida, mas meu avô ainda ta vivo, negro,
alto...é, é...tem o fenótipo da raça negra mesmo.
A história dos meus avós paternos eu não sei muito bem porque não tive muito
contato, até por ser uma das mais novas tive menos contato ainda; tanto que eu não conheci
a minha avó paterna e só conheço meu avô que ainda tá vivo hoje, ele morava numa cidade
próxima que era Nova Fátima, e agora mora lá em Retirolância com minha tia por questão
de idade mesmo, mas eu nunca tive muito contato, não sei muito bem da história dos meus
avós paternos.
Meu pai se chama Fermino Afonso e sempre foi comerciante, assim, ele viajava muito
para vender nas feiras, ele tinha uma barraquinha no mercado, vendia farinha, essas coisas,
feijão; minha mãe, Maria Rodrigues, sempre foi de casa mesmo, mas ela sempre foi de
trabalhar, de ir pra roça , de cuidar dos bichos,das ovelhas, dos coisa, até hoje ela faz isso...
meu pai é um pouco... não gosta muito dessa coisa de roça, tanto que ele sempre foi
comerciante, então ele nunca gostou muito dessa coisa de roça, ele sempre saiu, viajou
vendendo, então minha mãe que fazia essa parte de ir pra roça, plantar, até hoje ela faz isso,
ela gosta... Inclusive quando ela vem pra cá, pra Salvador, pra capital, ela fica morrendo de
preocupação, “aí, meus bichos na roça”, morrendo de preocupação. *risos*.
Como comerciante, meu pai fazia muitas dívidas, então aquela preocupação de ta
todo mundo dentro de casa ainda, e ter que sustentar todo mundo, ainda aquelas dívidas,
entendeu? E eu acho que acabou abalando...Até hoje temos problemas né, isso começou
quando meu pai teve um problema psicológico, então as coisas começaram a desandar e,
assim, minha mãe, era só ela pra tudo, trabalhar, buscar comida, assim, fazer o que for pra
botar comida dentro de casa, então foi uma fase muito difícil, então isso começou porque
meu pai teve isso.
Fisicamente minha mãe é negra e meu pai também é negro, mas é uma pele mais
clara, estatura baixa, assim. Minha mãe, eu posso dizer que minha mãe é muito guerreira,
sabe, de cuidar da casa, de encarar os problemas, meu pai é meio assim, meio que foge dos
problemas, pra não resolver, meu pai é meio parado assim. Minha mãe acho que é o homem
e a mulher da casa, então ela tem uma personalidade mais forte, é mais de correr atrás das
coisas. Eu acho que pareço mais com a minha mãe, meio batalhadora, não sou muito parada
não, sou muito de correr atrás do que eu quero mesmo.
Rebeca, ou Erisvan - como diz você -, é uma pessoa que busca ainda seu lugarzinho
no mundo, né, sou uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, que independente dos
problemas ta aí e nunca para... na verdade esse Erisvan é o nome que meu pai deu pra mim,
eu não gosto muito do meu nome... é porque tem aquela coisa de nome rimar com o dos
irmãos né, tanto que o nome da minha irmã é Marivan, então ele colocou Erisvan pra rimar
com o da minha irmã Marivan. Rebeca quem queria era minha irmã mais velha e minha mãe,
mas meu pai não quis. Tanto que os nomes lá de casa são muito parecidos: Marivan,
Marineide, Marisvaldo, só alguns que tem diferentes, assim, mas são tudo nomes assim, um
pouquinho bizarros, Clemilda... *risos*...aqueles nomes né. Na verdade, o meu nome ia ser
Rebeca, então desde pequena ficou aquela coisa de me chamar de Rebeca. Muitas pessoas me
conhecem como Rebeca, não sabem que meu nome verdadeiro é Erisvan, desde pequena
Rebeca, Rebeca, aí pegou... tanto que eu não gosto de meu nome, é feio, eu acho meu nome
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feio...eu não gosto, mas me acostumei a ter ele né, mas eu prefiro Rebeca, gosto que me
chamem de Rebeca.
Quero poder ser vista, poder ser alguém tanto, tanto financeiramente, como falando
em vários aspectos, espiritualmente, sabe? Espiritualmente porquê, assim, eu acho que se
você tá no mundo, você tem que ter uma religião, entendeu, então eu tenho vontade de ter
minha religião, só que é... *risos*... é...Porque eu venho de uma família muito religiosa, meus
pais são cristãos, protestantes, como diz a igreja católica, são da Batista. Então eu tenho
vontade, só que tem aquela coisa, aquelas coisas do mundo que te agrada, entendeu, que
você não quer deixar, então não tenho religião ainda. Eu freqüentava, desde que eu nasci, fui
criança pra igreja, freqüentei até uns 17 anos, assim, mas como eu não sou mais
frequentante, eu não posso dizer: essa é minha religião. Eu parei porque, sei lá, eu comecei a
ver o mundo de outra maneira, comecei a ver as coisas do mundo e acabei me afastando
dessa religião... você conhece amigos, as amigas chamam pra ir pra festa, começa a brincar
e tal, e como a religião não permitia isso, né, acabava se afastando. Então eu não tenho uma
religião formada.
Meu objetivo é, sei lá...é ser alguém, sabe, para ajudar a minha família, porque minha
família também sofreu muito... teve época assim que teve muita dificuldade mesmo, de passar
fome, já aconteceu. Não passar fome mesmo, assim... mas dificuldade sempre tem, né? Tem
época de vacas gordas e das magras, então meu objetivo é esse procurar o melhor para
poder dar o melhor para minha família...é por aí... Eu acho que pareço mais com a minha
mãe, meio batalhadora, assim, eu não sou muito parada não, sou muito de correr atrás do
que eu quero mesmo.
Até hoje temos problemas. Isso começou quando meu pai teve esse problema
psicológico, então as coisas começaram a desandar e, assim, minha mãe, era só ela pra tudo:
trabalhar, buscar comida, fazer o que for pra botar comida dentro de casa, então foi uma
fase muito difícil. Isso começou porque meu pai teve um desvio psicológico, mental, não sei,
até hoje ele tem um pouco assim, às vezes ele fica assim, mas agora já ta melhor. Isso foi
antes de eu vir pra cá, deve ter uns seis anos mais ou menos. No meu ponto de vista, eu acho
que foram...assim, meu pai era comerciante, e como comerciante fazia muitas dívidas, então
aquela preocupação de ta todo mundo dentro de casa ainda, e ter que sustentar todo mundo,
ainda aquelas dívidas, entendeu? E eu acho que acabou abalando...
Como eu falei, ainda to buscando esse lugarzinho né. Eu acho que assim, se você não
buscar você nunca vai ter, então este lugarzinho eu tô buscando, eu ainda não tenho esse
lugarzinho, porque eu ainda sou muito pequena e eu espero chegar a ser muito grande.
3.1.5 - ROBSON
“Eu me defino como um vencedor, tá entendendo? Passar por tantas coisas...essas e
outras mais, e chegar hoje onde eu to, que ainda não consegui o lugar realmente que eu
quero, mas, já me sinto uma pessoa vitoriosa...”
Uma pessoa que, pelo que lutou, já venceu, mas que ainda continua na batalha, é como
Robson Souza de Carvalho se vê. Estudou na turma da Engomadeira nos anos de 2005 e
2006, permanecendo parte do ano de 2007, homem negro, casado, tem o segundo grau
completo, 30 anos e trabalha como vigilante.
Minha avó materna deu minha mãe com dois anos de idade ao meu avô, que era pai
dela , e meu avô deu ela a uma irmã dele pra criar então, ela sempre foi criada lá na
Liberdade e aqui na Engomadeira, lá e cá, porque a família era daqui e de lá, minha mãe
passou a maioria do tempo lá e aqui. Meus avós paternos não conheci, mas meu avô ainda
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cheguei a conhecer, o pai de minha mãe, quando ele morreu eu tinha acho que de sete a dez
anos de idade, uma coisa assim, dizem, né, que era farrista pra caralho, mulherengo, várias
mulheres... Meu avô era devoto de Santa Rita, era devoto. Eu creio que ele era católico, viu?
Acho que num era esse praticante todo, né, esse católico fervoroso mas, era católico era
devoto dessa santa, e colocou o nome da rua onde eu moro por causa disso...Eu num tenho
muita certeza se ele tinha envolvimento com candomblé, mas eu acho que ele tinha também
um envolvimentozinho, se não ele, a madrasta da minha mãe tinha, a mãe de uns tios meu, já
de Engomadeira, eu acho que tinha um certo envolvimento...eu não tenho muita certeza não,
ta entendendo? Não tenho muita certeza...mas eu acho que sim...
Meu pai eu não cheguei a conhecê-lo, ele sumiu, até hoje... eu tinha o que? Um ano de
idade quando ele sumiu e nunca mais... tem muitas coisas que minha mãe me contava sobre
ele, que era alcoólatra e tal, batia em minha mãe, aquela coisa né, e aí chegou uma época
que ele disse que ia saí pra ganhar a vida afora, que ia voltar pra buscar ela e até hoje, ela
morreu e ele não voltou, tá entendendo, não conheço... Pelo que me conta minha mãe
também, era de estatura mediana, claro, dizia ela que tinha um cabelo...*risos*....aquele
cabelo nem duro nem bom, né? *risos* Diz ela que era um cabelo mais ou menos...
trabalhava ni um bar na Lapinha, meu pai trabalhava num bar, era balconista lá e só isso... e
água, comia muita água e depois que sumiu, aí é que a gente, ela não soube mais mesmo...
Já minha mãe era baixa, vamos dizer assim, se tivesse um metro e sessenta tinha
muito, era bem baixa mesmo, mas de personalidade forte, guerreira, minha mãe era
guerreira; batalhou muito pelos filhos e queria o melhor, ela sempre tinha essa visão, pena
que às vezes a gente, filho, e também as condições, num permitiu... Mas ela tinha essa visão
de educação, até com os próprios filhos - pelo menos comigo e com minha irmã - na época;
mas às vezes devido ao trabalho dela e devido também ao desleixe até meu e da minha irmã
quando éramos criança, naquela coisa cultural né, nós não conseguimos também chegar
muito longe. Se eu consegui ir até o 2º grau, ela menos ainda, tá entendendo? Mas não por
vontade de minha mãe, porque se dependesse dela, estaríamos na faculdade tranqüilo,
porque ela tinha essa visão.
Minha infância foi muito trabalho, vim de família muito humilde como até hoje, e
consegui aos trancos e barranco fazer o ensino fundamental né, o 2º grau. Minha mãe
lavadeira, não tive pai, e tenho três irmãos...Eu comecei a trabalhar aos oito anos de idade
com minha mãe que além lavadeira, também trabalhava em um condomínio fazendo limpeza
nos blocos, eu comecei assim, trabalhando... Depois fui vender picolé, depois fui vender
jornal, depois entrei na área de segurança, hoje, no próprio condomínio onde eu atuo.
Minha mãe não teve oportunidade de estudar, porque ela quando tava na escola na
Liberdade o pai dela ia e tirava porque sempre nascia um irmão mais novo, aí ela tinha que
sair da Liberdade pra Engomadeira, pra cuidar dos irmãos, aí quando o irmão tava grande,
a tia dela, que era irmã do meu avô, pegava e levava pra Liberdade, quando botava na
escola, meu avô tirava de novo, sempre naquele mesmo processo, se ela chegou na segunda,
a quarta série como ela disse, chegou muito, ta entendendo? E a atividade com roupa,
lavando, eu sei que quando já pequeno ela já tinha, já exercia essa atividade, não sei se antes
de eu nascer ela já exercia, não tenho essa lembrança e, pra complementar, ela tinha que
fazer alguns bicos extras, né, como limpar os prédios, fazer a faxina, na casa de um, na casa
de outro, essas coisas... sempre foi assim, até morrer...
Na minha infância, meu dia-a-dia era o seguinte: eu ajudava era nos afazeres da casa
enquanto minha mãe lavava roupa... esperava ela lavar, tinha que pegar roupa, porque o
local era distante...tinha que buscar água na fonte porque era também distante, quando tava
a roupa já tudo pronto ajudava ela levar, ajudava trazer, essas coisas assim.
Eu me defino como um vencedor, tá entendendo? Passar por tantas coisas...essas e
outras mais, e chegar hoje onde eu to, que ainda não consegui o lugar realmente que eu
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quero, mas, já me sinto uma pessoa vitoriosa, por ter uma forma de pensar hoje mais
centrada, não tenho ainda as oportunidades que necessito, porque a correria é muito grande
e a idade vai começando a pesar e vão surgindo outros problemas que às vezes não dá pra
você chegar aonde você quer, mas me sinto vitorioso...

3.1.6 - SIVALDO
“Minha mãe continua trabalhando de empregada doméstica, sempre trabalhou. É
um trabalho super-difícil, um trabalho muito duro, ela trabalhou em São Paulo durante
muito tempo como empregada doméstica, aqui em Salvador também. O trabalho de meu pai
também é um trabalho muito forçado, exige muito esforço físico, é um trabalho que reflete
muito as condições... péssimas condições de vida.”
Estudante da turma da Mata Escura nos anos de 2006 e 2007, Sivaldo dos Reis Santos
é negro, tem 21 anos, solteiro, trabalha como açougueiro e concluiu o ensino médio.
Meu nome é Sivaldo dos Reis Santos, tenho 21 anos, os meus pais são de Inhambupe,
que fica a três horas de Salvador, no interior da Bahia. Foram para São Paulo e lá se
conheceram, depois vieram para Salvador, construíram uma casa, tiveram dois filhos, no
caso eu e minha irmã. Meus pais sempre foram trabalhadores, minha mãe sempre foi muito
aguerrida, negra, baixinha, cabelo crespo, sempre foi uma mulher que lutou por aquilo que
quer. Meu pai também, um homem trabalhador, forte, alto, negro também. Eles me deram
uma certa base familiar, souberam educar seus filhos...
Os meus avós não cheguei a conhecer, o pai de minha mãe morreu assassinado, os
pais de meu pai não conheci. Só conheci a mãe da minha mãe, minha vó, só, ela morreu bem
velinha, morreu aos 84 anos de vida. Meu avô, o pai de minha mãe, ele devia muito, bebia
muito, e o que minha mãe me contou é que certa vez ele vinha pela estrada e aí os dois
homens que ele tava devendo cobraram o dinheiro a ele e ele não tinha como pagar, naquele
tempo parece que as dívidas eram cobradas à facada, à violência, à brutalidade mesmo,
como até hoje também e naquele tempo, parece que as coisas realmente eram mais
complicadas, e aí os dois homens esfaquearam ele, que caiu morto na estrada e é o que
minha mãe me conta até hoje. Quando ela fala eu vejo lágrimas nos olhos dela, porque ela
viu, ela era muito, ela tinha mais ou menos 10 anos, ela viu a cena e até hoje eu sinto
realmente que quando ela fala, fala muito emocionada sobre o caso...
Mais ou menos na década de 80, mais precisamente 1982, 84, por aí, minha mãe foi para
São Paulo trabalhar como empregada doméstica, o porquê que ela foi para São Paulo eu não
sei. Eu só sei que realmente no interior na época tava difícil encontrar trabalho. Minha mãe
já havia em São Paulo já uns dois anos...dois anos trabalhando lá e depois foi meu pai,
também foi para trabalhar lá em São Paulo, pelas as dificuldades de trabalho no interior, e
eles dois acabaram se conhecendo lá, porque moravam próximo também, inclusive os
trabalhos eram próximos, e acabaram se conhecendo, vieram se conhecer em São Paulo. Eles
moraram lá mais ou menos por cinco anos, cinco anos.
Os meus avós paternos eu não conheci, morreram, não sei qual foi a morte deles. O
meu pai foi para São Paulo com 18 anos, o meu tio, irmão dele, já morava em São Paulo,
trabalhava lá, convidou ele pra trabalhar com ele e meu pai ficou por um bom tempo
trabalhando lá, acho que com mesma função que até hoje ele trabalha, como carregador em
mudanças e transportes, nessa profissão aí. Minha mãe continua trabalhando de empregada
doméstica, sempre trabalhou. É um trabalho super-difícil, um trabalho muito duro, ela
trabalhou em São Paulo durante muito tempo como empregada doméstica, aqui em Salvador
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também. O trabalho de meu pai também é um trabalho muito forçado, exige muito esforço
físico, é um trabalho que reflete muito as condições... péssimas condições de vida. Eu acho
que a nossa história resume em um aspecto geral a história do negro aqui no Brasil, por todo
o processo de escravidão que aconteceu nesse país, eu acredito que foi por causa disso, pelo
simples fato de sermos negros eu acho que por isso...essa história de vida reflete mais ou
menos, resume a história do negro no Brasil em geral.
Quando chegaram de São Paulo meus pais vieram inicialmente pra Mata Escura, meu
tio, irmão da minha mãe, tinha uma casa e a gente morou por um bom tempo de aluguel lá.
Depois meu tio conversou com minha mãe sobre um amigo dele que tinha um bom terreno e
aí a gente conseguiu, com esforço, comprar essa casa e estamos lá até hoje. Moramos de
aluguel até os meus 12 anos de idade, sempre na mesma casa.
Minha relação familiar sempre foi muito agradável, eu e minha irmã, sempre
moramos juntos, todos juntos na mesma casa. Eu tenho um bom relacionamento com minha
irmã, com minha mãe, com meu pai nem tanto, mas eu gosto dele e ele gosta de mim, nós
temos uma boa relação. E sempre fui assim, sempre fui muito educado, eu e minha irmã,
recebemos uma bela educação. E o lar familiar realmente é muito importante, lá sempre
houve uma grande harmonia e sempre há harmonia lá em casa e isso é muito importante.
Minha irmã no momento está desempregada, ela gostava muito de ler, mas aos 12
anos enamorou-se e está para casar e só pensa agora em trabalhar, ela realmente é uma
menina muito inteligente, confesso, só que parece que desistiu do hábito da leitura, escreve
pouco e no momento está na correria pro trabalho e pretende casar este ano ainda... Mas
minha relação com ela é maravilhosa, só tenho uma irmã, só é ela, e nunca houve nenhuma
discussão mais profunda entre nós, nunca brigamos; nossa relação é muito boa, amigável,
ela é uma pessoa super-doce, super-carinhosa, eu também procuro ser com ela. Nos
ajudamos, teve um momento que eu fiquei desempregado e ela me ajudava também. Hoje ela
está desempregada, eu também procuro ajudar ela e nossa relação é muito boa. Aliás, nossa
família como um todo, apesar das dificuldades que enfrentamos no dia-a-dia, realmente,
procuramos nos manter unidos e fortalecer a união, eu acho isso muito importante. Isso
apesar das dificuldades do dia-a-dia basicamente, da dificuldade de trabalho, né, o
desemprego...as dificuldade do alcoolismo, dos vícios, que no caso meu pai bebe, minha mãe
fuma...Minha mãe fuma desde a juventude, desde quando ela trabalhava em São Paulo, é um
vício que é prejudicial a saúde dela, ela sabe disso. Toda família já alertou ela sobre esse
vício e parece que ela não... ela percebe que a doença tá prejudicando ela, mas continua
nesse vício que a gente sabe que é prejudicial.
Com meu pai é mais complicado porque com a bebida ele perde noção, o sentido,
começa a falar coisas desconexas, começa a agredir, falar alto, com ele realmente é mais
complicado; com minha mãe não, com ele é mais complicado. Não deixa ninguém dormir,
acende a luz, fala alto, conversa a noite toda, as pessoas tem que trabalhar no outro dia, fala
também... mainha também com o cigarro perturba, fica nervosa, isso compromete a paz
familiar. Eu bebo, mas não sou viciado graças a Deus, minha irmã bebe só em festas, final de
ano, não fuma. Já meu pai bebe muito, ele é viciado no álcool e realmente é uma dificuldade
você ter um pai viciado, uns pais viciados realmente é uma grande dificuldade para a família,
é um grande problema, acredito. É uma realidade geral no caso, né? Acredito que é uma
realidade...Eu não sei em que eles se espelharam nesse vício, acho que é uma realidade que
retrata o povo pobre; várias vezes quando você tá deprimido com alguma coisa, você vai pra
cerveja, você vai pra cachaça e bebe... o cigarro também pra passar nervosismo com alguma
coisa... Acho que isso é um reflexo, reflexo desses problemas, dos problemas diários. Eu acho
que esses vícios, no caso deles, não foram por coleguismo, não foi maria-vai-com-as-outras,
eu acho que realmente foi para tentar, não sei, mais ou menos esquecer um pouco os
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problemas do dia-a-dia, eu acredito que seja por isso que eles acabaram se viciando, eu
acredito.
Isso é muito triste, eu sou um jovem, tenho 21 anos, e já tenho muitos problemas com
meu pai por causa da bebida, já passei um bom tempo sem falar com ele por uma agressão,
ele ia agredindo minha irmã, eu me intrometi. Ele saiu pra comprar comida e chegou em
casa dizendo que a comida tinha que tá na hora que ele quisesse, tinha que ta pronto logo, e
minha irmã disse que não... ele começou a alterar a voz e eu cheguei, intervi, disse que não
era bem assim, que ele estava errado, que se a comida demorasse não era culpa dela, que ela
não podia se virar em mil. Ele reagiu bruscamente, querendo bater nela, eu tomei a frente
para tentar proteger minha irmã, e ela me segurou... eu ia tomar uma atitude violenta pra
cima dele, mas isso não é a primeira vez, já houve outras vezes também que eu ia o agredir
mas, graças a Deus, sempre alguém interveio, sempre me seguraram, graças a Deus nada
aconteceu e a partir desse momento ficamos um bom tempo sem nos falarmos, mas hoje já
estamos nos falando, nós voltamos a nos falar, minha mãe não estava gostando de nós
estarmos de mal, por assim dizer, e hoje eu falo com ele e tudo, com respeito, eu sempre
respeitei e é isso: o problema dele é que ele realmente não respeita, quando ele ta bebendo
ele não respeita a família, não respeita as pessoas, atrapalha a paz familiar, mas eu acredito
que ele também é meu pai e eu preciso compreender isso, eu preciso saber que o vício ta
sendo maior que ele, né, eu preciso entender que as vezes, muitas vezes, o vício domina, e
hoje tô começando a falar com ele de novo, passei um bom tempo sem falar com ele, a gente
tá tentando superar dia-a-dia essa confusão e vamos vivendo, vamos vivendo... é como eu
falei, é preciso existir consenso, é preciso existir diálogo né? Espero que esse dia chegue,
espero que ele também se exponha a conversar comigo pra que um dia, um outro dia, não
ocorra uma desgraça maior lá em casa.
Há muito tempo, quando eu era criança, flagrei meu pai batendo na minha mãe, foi
uma cena muito triste, até hoje eu guardo comigo, acredito que essa é uma cena que não sai
da cabeça, é uma coisa que você leva para a vida toda. E é uma coisa que eu venho tentando
superar também e hoje eu, particularmente, já defendi essa idéia, de que não vou agüentar
ver ele batendo tanto na minha irmã como na minha mãe, ou agredindo ninguém lá em casa,
minha prima também, já deixei isso bem claro e eu espero ter realmente uma oportunidade
para conversar com ele, dialogar, porque eu também tenho essa dificuldade pelo fato de ser
tímido, mas acredito que esse dia vai chegar e eu pretendo conversar com ele pra gente
colocar as coisas às claras, porque ele também não gosta de conversas, sempre foi assim,
conversamos muito pouco, só a bebida que motiva ele, a bebida que o deixa mais ofegante
por assim dizer, mas são problemas que preciso superar com o tempo, eu acredito que este
dia vai chegar, vai chegar esse dia que eu tenho que chegar pra ele conversar, abrirmos o
jogo.
Eu voltei a falar com ele mais por minha mãe, ela não estava mais agüentando a
situação, não estava mais agüentando ver eu entrar e sair sem falar com ele, e vice-versa, ele
também chegar sem falar comigo, conversei com minha mãe, ela conversou comigo, minha
irmã realmente também acho que não estava gostando da situação, minha irmã via isso
realmente como um problema, vê isso como problema, mas eu to ainda porque realmente eu,
não sei nem se por causa da minha condição de homem por assim dizer, eu sou um cara que
levo muito as coisas a sério, minha irmã nem tanto, tanto que no dia da agressão a discussão
foi entre eles e eu que me intrometi, e a relação de minha irmã com ele sempre foi muito
amigável, mas do que a dele e minha mãe. E minha irmã vê isso como um grande problema
de eu está em casa e qualquer dia a gente brigar, alguma coisa assim, elas realmente são
temerosos em relação a isso, ficam temerosas em relação a isso.
Minha mãe acredito que o ama ainda, apesar de eu ver o casamento deles como, sei
lá, talvez um pacto de amizade, não como realmente marido e mulher, já o relacionamento
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entre minha irmã e ele é muito bom, eles conversam muito, eu percebo isso, dialogam muito.
Devido a mim e a ele também, ao mesmo tempo, porque ele nunca foi de muita conversa, eu
também não, então sempre ficamos assim, desde criança, passando pela adolescência, até a
fase adulta, até hoje. Acredito também que pelo fato de eu me manter calado, o problema
possa estar em mim também, mas a partir do momento que você é pai, que você é mãe, você
precisa ter um certo diálogo com seu filho, saber o que seu filho ta sentindo, saber o que seu
filho ta passando, eu acho que também é defeito da parte dele essa situação.
Certa vez uma vizinha foi lá em casa meia noite, num dia de sábado, reclamando do
barulho, porque ela tinha que trabalhar no outro dia e, realmente, tava havendo um grande
barulho lá em casa, mas isso foi resolvido, eu e minha mãe conversamos com ela, foi a 1º vez
também, os vizinhos realmente não costumam muito reclamar, foi um fato inédito essa
mulher, uma vizinha que mora ao lado de casa, ir lá. A relação da vizinhança é muito boa, a
relação lá em casa com relação a isso, há um respeito mútuo entre todos lá é um
relacionamento muito legal mesmo.
3.2 - TERRITÓRIO E TRAJETÓRIA DE VIDA
Como se constituem as relações de territorialidade e identidades para nossas
colaboradoras e colaboradores? Como sua trajetória de vida se desenrolou e que papel o
Cabula desempenhou nisso? Os seus relatos trazem apreensões principalmente acerca de três
bairros na região: a Engomadeira, no caso de Emerson e Robson; a Mata Escura, onde vivem
Fabíola, Rebeca e Sivaldo; e o Beiru/Tancredo Neves – em cuja fronteira com a Engomadeira
está localizada a casa de Analice. Em nossa análise acerca do Cabula no capítulo anterior
pudemos verificar que a região foi objeto de intensa migração nas últimas décadas e que parte
de sua população atual é composta por gente vitimada pelo processo de êxodo forçado, tanto
urbano quanto do campo, em especial nos núcleos populacionais mais empobrecidos. Nos
depoimentos dados por nossas colaboradoras e colaboradores, encontramos referências às
experiências de estabelecimento no Cabula por parte de suas famílias, quase sempre
motivadas por situações de necessidade econômica.
Começaremos com as impressões de Robson, que nos parece ter uma trajetória
familiar mais extensa na região do Cabula, remontando a seu avô, que foi um antigo morador
da Engomadeira. É interessante ressaltar que, embora tenha nascido em Salvador, Robson
viveu uma experiência de migração quando, ainda criança, foi com sua mãe morar no interior
do estado, como pudemos ver no relato apresentado no tópico anterior, “Quem é Quem: os
perfis das depoentes”. Seu depoimento aponta para os processos de mudança no bairro da
Engomadeira, acompanhados de perto por alguém que “cresceu com o bairro”, como ele diz:
O bairro eu já cheguei lá criança, então, cresci com aquilo ali, hoje os cara que eu
conheço, uns de bem outros de mal, eu conheço desde menino. Então num foi uma questão,
vamos supor, hoje eu to aqui, vou pr’ali, porque gostei daquele bairro...não, eu cheguei e lá
me adaptei, cresci vendo todo aquele processo de mudança que ocorreu ali, que ocorre todo
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dia, cresci vendo aquilo, os vários processos. O processo de você começar do tempo de
criança com os caras, brincando, e hoje em dia estarem muitos envolvidos com o tráfico,
muitos casaram, muitos morreram, essas mudanças, ta entendendo? As mudanças das casas;
a grande maioria quando eu cheguei, quando eu conheci pequeno, eram de telha, hoje todas
são de laje, a grande maioria, 95% são...então essas mudanças, o asfalto, a água, a luz, todo
esse sistema de progresso que, entre aspas né, chegou lá, eu acompanhei...
Quando eu cheguei lá, não lembro se já existia luz, mas eu lembro que não existia o
saneamento básico, era no tempo da fossa, rede de esgoto não existia. Água, não existia, e
hoje tem tudo isso. Então houve esse progresso, essa mudança. Banheiro tinha, era naquele
sistema de fossa, a água você tinha que buscar na fonte, tomar aquele velho banho de cuia,
né, *risos*...do tempo dos quilombos! *risos*... O sistema era esse, mas não tinha geladeira
pra congelar nada, não tinha uma TV. Todo esse processo que está tendo agora, não tinha
quando eu era criança.
Na rua que eu moro, porque eu moro numa rua e depois tem uma outra que a galera
chama Baixa...a chamada Baixa. E lá o que mais tinha era fonte, hoje em dia entulharam
tudo, hoje em dia não existe mais fonte, cabô! Mas tinha... eu conheci umas cinco fonte que
existia lá. Hoje o sistema de fonte...juntamente com o progresso veio a desmatação né, velho?
Os cara atropelou tudo, eu andava nos brejos lá que tinha peixe. Tinha uma rocinha lá que
tinha horta, tinha tudo isso, e tinha peixe...a água minava de tudo quanto era lugar, e hoje em
dia entulharam tudo, modificaram tudo, não existe mais isso...cabou fonte, cabou horta,
cabou tudo... o progresso chegou destruindo, ta entendendo?
Eu nem sei dizer o que sinto em relação a isso, acho que às vezes há um pouco de
ambientalista em minha pessoa, ta entendendo? Porra, aquele tempo era bom demais...existia
isso, existia um pouco mais de ar puro, e hoje em dia os cara degradou tudo em nome do
progresso, em nome do aumento da população também, né, e isso acabou... eu me sinto até às
vezes um pouco mal vuh veio...eu não sei se ainda vou sair da Engomadeira pr’uma roça,
vuh! É...eu acho que eu vou começar a pensar nisso, à partir de hoje viu, plantar a
minha...*risos*... minhas manguinhas, pertinho de um riacho...essas coisas, vou começar a
pensar nisso; mas, me senti um pouco mal né, tempo de criança...quer dizer, num sei nem se
mal, porque esse processo às vezes você não vai sentindo...eu to pensando nisso agora que
você abordou esse assunto, que veio a memória daquele tempo...e realmente, mudou, vuh...eu
num sei se mudou pra melhor ou pra pior, porque na questão assim...na questão urbana
melhorou, mas na questão ambiental, piorou. O progresso tirou um pouquinho daquela coisa
boa, aquele cheiro de mato que tinha lá, acabô... agora só tem o cheiro de outro
mato....*risos*...Cê não quer que eu fale que mato tem lá agora, porra é essa?! É Capim
Santo...o cheiro que tem lá agora é de mato de Capim Santo! Capim Santo, aquele
chá...*risos*
A rua que eu moro é Rua Senhor do Bonfim, Travessa Santa Rita, é uma travessa e a
baixa, chamada Baixa Senhor do Bonfim, na casa que eu moro com meus irmãos, quer dizer,
que meus irmãos moram, até hoje é de telha, mas a que eu moro é de laje, porque tem a casa
do vizinho em cima... mas mudou, a grande maioria mudou; hoje pra você encontrar casas de
telha lá são poucas, realmente houve essa mudança... Nesse aspecto eu não sei se foi pra bom
ou pra ruim, mas as pessoas acham que foi pra bom, pra bem né? Você ter uma casa de laje,
ter uma cobertura em cima que possa fazer alguma coisa, outra casa; mas que mudou,
mudou...
Como minha família veio pra Engomadeira eu não sei, acho que meu avô morava na
Liberdade; era ele, essa tia de minha mãe, né, que é minha tia-avó e um outro irmão, que eu
acho que acabou indo pro Rio de Janeiro, isso aí eu lembro... mas essa relação da
Engomadeira eu num sei, num sei em que tempo foi que ele chegou lá, sei que foi muito tempo
atrás, tanto que meu avô, essa rua que eu moro hoje, meu avô foi o primeiro morador da rua,
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tá entendendo, dessa rua... foi ele que até deu o nome a rua, Travessa Santa Rita, ele tinha
uns terrenos lá, mas acho que gostava muito de farra e foi perdendo; mas eu não lembro
muito bem como e quando foi que ele foi parar lá, mas minha mãe ia já, desde pequena, pra
Engomadeira. Mas ia e voltava, ia e voltava...naquele intercâmbio, né
Meu avô era devoto de Santa Rita, era devoto. Por isso Santa Rita, ainda lembro... Eu
creio que ele era católico, viu? Acho que num era esse praticante todo, né, esse católico
fervoroso, mas era católico, era devoto dessa santa, e colocou o nome dessa rua por causa
disso. Num tenho muita certeza, mas eu acho que ele tinha também um envolvimentozinho
com Candomblé, se não ele, a mãe desses tios meu já de Engomadeira, que era a madrasta
da minha mãe, acho que tinha um certo envolvimento...eu não tenho muita certeza não. Não
tenho muita certeza, mas acho que sim...
Meu avô tinha vários terrenos, e nessa rua era um dos terrenos que ele tinha, mas a
casa realmente dele era no final de linha de Engomadeira, na rua chamada São Tomé. Meu
avô em 1950, 1940 e pouco já andava pela Engomadeira, já tinha acho que residência lá. Ele
saiu da Liberdade, essa irmã dele ficou lá até morrer, e ele mudou, migrou pr’aqui pra
Engomadeira, os motivos não faço idéia, não. Minha mãe, nova já ia pra lá, acho que nessa
faixa. Ela nasceu em 1945, se tivesse viva hoje, tava com sessenta...é sessenta? Sessenta e
alguma coisa...Sessenta e um, sessenta e dois...nessa faixa aí.
Não sei se o fato de muitas mulheres da Engomadeira serem lavadeiras e
engomadeiras tem alguma relação com esse fato de ela ter ido lavar. Mas o trabalho que eu
sei que ela sempre teve foi esse...agora eu não sei se tem alguma relação com o fato de ela ter
engomado alguma roupa pra alguém, *risos*, ou se foi pela necessidade realmente de
trabalhar. Porque não tinha outra forma de ganhar a vida a não ser assim naquela época.
Então, não sei se tem alguma relação.
Apesar de Robson não poder precisar o tipo de influência que tornou sua mãe
lavadeira por profissão, o bairro da Engomadeira tem sua territorialidade fortemente ligada ao
papel das mulheres negras na manutenção das famílias através de seus trabalhos como
lavadeiras e engomadeiras. As famosas fontes naturais da região eram utilizadas por muitas
famílias do bairro e do entorno.
Entre nossas colaboradoras e colaboradores a migração para a cidade e a chegada ao
Cabula geralmente foi realizada pela geração imediatamente anterior, dos pais ou tios. O
depoimento de Analice apresenta também elementos acerca da migração e chegada no
Cabula, originalmente experimentada por sua mãe, e de como o aspecto socioeconômico
influenciou o estabelecimento de sua família. Sua fala expressa ainda os impactos por ela
vividos devido à contradição de freqüentar rotineiramente bairros elitizados, por conta de seus
empregos como trabalhadora doméstica, e de ser obrigada a morar em áreas com pouca infraestrutura urbanística e social. Além das assimetrias entre bairros distintos, Analice nos traz
uma importante análise sobre a diferenciação entre áreas de um mesmo bairro:
Atualmente, eu não to trabalhando efetivamente, mas no ano de noventa e cinco
mesmo, eu passei sem trabalhar, foi difícil também, mas nunca passei muito tempo sem
trabalhar. Primeiro quando eu começo a trabalhar, por mais simples que seja o trabalho, eu
não passo pouco tempo, não gosto de tá saindo de trabalho, é um, dois anos, três, e se eu
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mudar eu sempre passo pra um outro e as dificuldades, graças a Deus, agora que eu tenho
minha casa própria, né. Quando eu tava na casa de Edicarle, na casa de uma senhora que eu
trabalhei sete anos, eu trabalhei nessa casa, e foi de noventa e cinco se não me engano a dois
mil e três, por aí. Passei sete anos, saí porque ela foi transferida, funcionária da caixa, foi
transferida pra Brasília, aí eu tive que sair, mas dificuldades se passa. Arranja um pouquinho
aqui, um ajuda ali, um ajuda aqui do lado *risos* um ajuda o outro; hoje tá mais fácil
porque não estou pagando aluguel, inclusive foi trabalhando na casa dela que graças a Deus
eu bati laje na casa de minha mãe e fiz a minha casa, por isso que mais uma outra vez eu
digo que Deus sempre teve comigo, como está com todo mundo, mas quando a gente ora
mais, quando pede mais, fica mais no pé dele, ele ajuda mais rápido *risos* ajuda mais
rápido um pouquinho né, bom. É... e eu bati, fiz minha casinha e tá muito mais fácil agora.
Morar nos bairros, eh, mais humildes, né, como eu sempre fui criada em outros
bairros, pra mim, estruturalmente, foi difícil, muito difícil... apesar das casas não serem
minhas, mas de qualquer forma eu andava num ambiente muito diferente de onde eu passei a
conviver, principalmente num quarto que eu fui morar, era um quarto apenas, com banheiro
do lado de fora e em frente tinha uma rede de esgoto e pra mim foi um tormento, eu tava
simplesmente morando em outro lugar, totalmente desconhecido... mas eu aprendi a
ultrapassar isso, aprendi a ta sempre lutando pra sair, saí de lá, fui morar com minha mãe...
vim morar com minha mãe aqui no Tancredo Neves, que ela sempre conviveu, ela morou lá
em Engomadeira, depois foi pra Tancredo Neves, fui morar com ela, que é um bairro que tem
uma localização que não é um dos privilégios... porque os bairros pobres também tem essas,
você sabe né?, essas áreas um pouco mais nobres, que é a parte alta do bairro, mas quem
mora na baixada, lá, bem embaixo mesmo, é como se fosse um outro povo, é como se fosse
uma outra sociedade, um outra comunidade ali, não tem nada a ver com Tancredo Neves em
cima, se você andar pelos bairros a parte alta é sempre muito mais mel... um pouco mais bem
tratada do que a área de baixo, do que a parte de baixo. Bom, pra mim foi difícil, mas eu me
adaptei, tive que me adaptar, não é? E a minha casa, a casa com minha família, a localidade,
a gente ta sempre procurando ajudar as ruas, procurando ajuda dos governantes ou mutirão
pra poder amenizar a situação da localidade, mas pra mim foi difícil. Quando você ouve
falar - ultimamente não, que ta se matando gente em qualquer lugar -, mas a maioria é nas
partes baixas dos bairros. Eu acho que é devido a estrutura, a estrutura social do pessoal que
mora mais na baixada e física também, porque apesar de tudo tem muita gente boa, tem
pessoas batalhadoras que devido a população que foi formada no lugar, quem pegou a parte
de cima, tem muito mais vantagem devido ao comércio que aumenta, se tem mais
possibilidade de montar um comércio, de ter as ruas principais mais vistas pelos
governantes, eles olham mais por esse lado. Agora, assim, do que leva a isso, eu
sinceramente não consigo entender, porque eu acho que o ser humano que mora na parte alta
é o mesmo que mora na parte baixa, só muda de nome *risos* . É isso...eu não sei bem
porque acontece essas coisas, na minha cabeça deveriam ser todos tratados da mesma forma,
se um deputado, vereador, cuida de uma rua na parte alta do bairro, porque não descer? Eu
acho que eles têm medo de descer a parte baixa porque a discriminação do local, as pessoas
são consideradas é, vamos ver, não sei nem como colocar isso aí, mas são diferenciadas, e
isso é sentido, todo mundo sente a diferença, todas elas sentem o porque não chegar aqui o
progresso, a urbanização, entendeu? Porque não chega aqui? Agora eles não tem, sabe,
como lutar contra isso, né?
Em seu depoimento, Rebeca também relaciona sua condição de mulher negra e o lugar
onde mora. Como relatado em seu perfil, ela define sua vinda pra Salvador como uma atitude
feita “com a cara e a coragem”. O principal motor para sua saída de Retirolândia, sua cidade
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natal, para a capital foi a busca de oportunidades educacionais e de emprego que não
encontrava em seu local de origem. Outro fator que influenciou sua migração foi a
necessidade de sua irmã, que precisava de alguém para tomar conta de seu filho, o sobrinho
de Rebeca. A rede familiar foi determinante no sentido de possibilitar seu estabelecimento na
Mata Escura; sua tia havia recebido sua irmã que, por sua vez, a recebeu em sua casa:
Eu me considero negra, com certeza, e quanto a minha classe social eu acho que é
classe baixa mesmo... Isso pelo lugar que você mora e pela vida que você leva, porque
geralmente as pessoas que são das classes baixas, moram em bairros mais inferiores, então
essa questão de lugar onde você mora é isso mesmo, entendeu? Uma pessoa de outro tipo de
classe não ia morar em num bairro, por exemplo, como o que eu moro, Mata Escura. Lá não
tem nada de inferior, mas uma pessoa de classe alta não iria morar no bairro de Mata
Escura, mesmo porque o nome já diz né? Muita gente já, já... - como é que eu vou falar isso já julga pelo nome, assim, Mata Escura, tanto que nas vezes que eu falo assim, o pessoal diz:
“ah, mas aquele lugar não é perigoso e tal?”. Então já tem, por exemplo, a sociedade já
impõe isso né? Que é um lugar de classe baixa, que é um lugar violento. Têm históricos que
mostram isso, mas desde quando vim morar aqui, a Mata Escura é um lugar comum...
violência se encontra em qualquer lugar; e eu não acho violento, acho super-bom de morar.
As pessoas, por exemplo, eu vim morar aqui faz cinco, seis anos, mais ou menos, e vim por
questão... eu tava lá e tal, tinha acabado de me formar 2000, 2001 acho, então eu vim pra cá
porque minha irmã queria trazer o filho dela que morava lá com a minha mãe e eu ia ficar
cuidando de Vitor. Então eu vim, cheguei aqui e fiquei, até hoje a gente mora junto, eu, ela,
Vitor e mais outra irmã minha, e eu decidi que não ia parar de estudar. Quando eu vim
morar aqui a Mata Escura ainda era um pouquinho, assim, tinha muitas histórias, você via
muito no jornal, mas, por exemplo, eu comecei a ter logo afinidade com as pessoas, pessoas
assim conhecidas, já criei muita amizade lá, é um lugar bacana, muito bacana, não oferece
nenhum perigo para mim ou para as pessoas que convivem lá.
Eu já tinha vindo antes em Salvador, e acabei conhecendo as pessoas, tanto que
quando eu vim morar aqui eu já conhecia as pessoas que hoje são minha amigas, mas
quando eu vim morar aqui foi aquela coisa, você tem mais afinidade, seus amigos todos ficam
no interior, então se tem a necessidade de criar novos laços de amizade, pra poder ficar bem,
pra ficar bem no lugar e interagir melhor com as pessoas. Na verdade essas pessoas, que
hoje são minhas amigas, já eram conhecidas da minha família, porque eu tenho uma tia que
mora aqui há muitos anos, quando eu vinha pra casa de minha tia, eles já eram conhecidos.
Mas aqui é diferente do interior, porque lá acho que a amizade é assim, a gente fica mais
próxima, porque aqui todo mundo tem a sua vida, todo mundo tá na maioria das vezes
naquela correria, então não tem aquela aproximação com você. É diferente.
Eu gosto de morar na Mata Escura, já to acostumada, já conheço tantas pessoas, você
sair de um lugar que já está acostumada e ir pra outro que você não conhece ninguém é meio
difícil a adaptação, então eu já passei por esse período, não penso em sair da Mata Escura..
Minha tia, irmã da minha mãe, mora aqui na Mata Escura há muitos anos, eu não sei
dizer muito bem quanto tempo faz, é mais ou menos 20, 30 anos... Ela morou em algum lugar
antes, eu acho que foi em Federação, morou lá, mas foi por pouco tempo, logo ela veio morar
aqui em Mata Escura. O que levou a minha tia a morar na Mata Escura eu acho que foi
condição social mesmo, acho que ela foi morar lá porque pela condição social era uma coisa
mais viável, pra ela, pra família dela....E foi por isso que minhas irmãs vieram morar aqui,
essa coisa de migrar, também, porque todo mundo de interior migra pra cidade pra procurar
uma vida melhor, então minhas irmãs vieram, a princípio, morar com minha tia, aí começara
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a trabalhar então minha tia foi a mediadora de todas né. Hoje a gente já tem nossa casa,
moro próxima a minha tia, no mesmo bairro, mas não moramos mais juntos.
Este fator, a família, é uma constante em todos os depoimentos como um dos
principais determinantes no estabelecimento na região do Cabula. Para Fabíola, as relações
familiares tornaram-se de algum modo conflitantes no seu processo de mudança, à medida
que uma parte delas prezava por uma permanência na cidade origem – especialmente através
da figura de sua avó, a matriarca da família – e outra estimulava sua migração – as
necessidades de constituir um novo núcleo familiar com seu esposo e filha em Salvador:
Meu irmão toca na igreja e a irmã de meu esposo também, a irmã dele canta, é bem
conhecida aqui, canta numa rádio, sempre quando tem concursos aqui na Rádio Cruzeiro ela
canta, Gemima. Ela foi cantar lá em Santo Amaro, não é mais distrito de Santo Amaro,
Acupe, não sei se você já ouviu falar em Acupe, ela foi cantar e meu irmão foi tocar em
Acupe, se conheceram e trocaram telefone. Ela ligava muito pra meu irmão e eu atendia e
não dava recado porque eu sempre fui muito ciumenta assim com meu irmão. Aí teve um dia
que eles ficaram conversando horas e um outro dia o irmão dela ligou lá pra casa, nesse dia
eu atendi, mas isso já foi uma armação porque meu irmão, querendo que eu passasse o
recado de Gemima, armou isso tudo pra eu conhecer o irmão dela, pra já se aproximar e
ficar tudo em casa; aí a gente no primeiro dia ficou conversando de onze horas da noite até
três horas da manhã, no segundo dia já começamos a namorar pelo telefone, passamos uma
semana namorando por telefone, depois a gente marcou um encontro aqui em Salvador, eu
vim com meu irmão, eu nem conhecia ele, nunca tinha visto na minha vida, a gente se
conheceu na rodoviária aí começou o namoro *risos* ...incrível né, parece uma novela.
Me casei aqui em Salvador, não me casei lá em Santo Amaro não, porque na época
minha vó tinha muita vergonha pelo fato de eu estar grávida, ela tinha urgência em me casar
e meu esposo também queria casar muito rápido, queria agilizar logo e lá em Santo Amaro
não tinha mais vaga pra casar, aí a gente teve que casar aqui, porque lá não tinha vaga. Me
casei no dia do meu aniversário aqui, em março.
Como minha vó era muito idosa, eu não pude deixá-la, porque ela tinha um vínculo
muito grande comigo, com minha filha que nasceu e com meu irmão, então eu continuei lá,
fiquei casada, mas morando separada de meu marido, meu marido morando aqui e eu lá. Ele
não foi morar em Santo Amaro comigo porque lá não tem emprego e ele é uma pessoa que
não gosta de ficar parado, e ele tinha emprego aqui, tinha como sobreviver, trabalhava como
garçom na época, não tinha carteira assinada ainda, trabalhava com o irmão, o irmão dele
trabalha independente, é autônomo, trabalha com caçamba, ele é caçambeiro né, e os dois
trabalhavam juntos na época, tinham sociedade, aí ele sempre trabalhou muito e lá não tinha
trabalho. Lá se você não trabalhar como professora, você trabalha num órgão público assim,
ou então você trabalha em loja, é muito restrito lá emprego. Há pouco tempo eu encontrei um
amigo meu no ônibus, um colega meu lá de Santo Amaro, até me surpreendi, quando eu olhei
pro lado, “Francis!”, ele me viu: “o que é que você está fazendo aqui? Finalmente um rosto
conhecido nesta cidade”, fiquei tão alegre viu... *risos* ...só faltei abraçar a criatura de
tanta alegria, aí ela falou: “Fabíola tem tanta gente da nossa idade, tantos colegas da gente
que táqui que você nem sabe, você nem faz idéia, estudando na UNEB, em outras
universidades e tal, lá não tem nada, a única alternativa que a gente tem é de vim de lá pra
cá”, aí eu fiz: “é... pois é né!”.
Minha filha se chama Liz, Liz Eduarda. O nome todo é Liz Eduarda Barbosa dos
Santos e o nome do meu esposo Edmário Vieira de Santos, quando eu casei, já tava naquela
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expectativa de vir embora pra cá, já planejava. A gente planejava na verdade trazer minha vó
pra cá, mas sempre com aquele carinho, aquela cautela, com medo de ferir, porque ela era
uma pessoa muito frágil, frágil que eu diga emocionalmente, né, pelo fato do coração ser
muito fraco, eu tinha medo de sair e ela morrer. Quando eu tava grávida teve uma greve
aqui, que queimaram colchão, pneu, um monte de coisa, na Brasilgás, eu grávida tomei
aquela fumaça toda, porque minha vó tava enfartando por eu ter passado uma semana aqui
em Salvador, eu tive que ir, se eu ficasse morando aqui ela ia morrer. A primeira vez que
minha filha saiu pra passar uma semana aqui, ela enfartou, era assim, brincando, brincando
enfartava. Ela já tava com a saúde bem debilitada, não podia ter muitas emoções fortes,
então a gente já tava na expectativa de vir morar aqui. Foi então que ela morreu... quando
ela morreu eu não vi motivo pra ficar mais lá em Santo Amaro, nada me prendia lá, aí eu vim
morar aqui, desisti do trabalho lá e vim morar aqui em Salvador.
Isso foi no ano passado, que foi quando mainha ficou muito doente né, ela já tinha
tido sete infartos, mas ela era uma mulher super-ativa, não tinha seqüelas, não ficou com
nenhum defeito físico, mas com 70 e poucos anos ela... quando eu acordei pra sair pra
trabalhar já tinha... Porque lá em Santo Amaro a igreja tava fazendo uma escola;
conversando com um novo pastor - lá sempre muda de quatro em quatro anos, de três em três
anos – ele era jovem, sabe, com aquele espírito de revolução, de construir, aí falaram de
mim, eu nem conhecia ele, falaram de mim, que eu gostava de me envolver com educação, e
ele foi lá em casa, a gente conversou e resolveu fazer um projeto até ousado de fazer uma
escola na igreja, uma escola infantil. Eu já tava começando a trabalhar, quando levantei pra
trabalhar ela já tava, já tinha caído, porque quando minha avó teve deu o primeiro derrame,
um AVC, e ela veio aqui pra Salvador porque lá não tem estrutura, não tem esse tipo de
tratamento, então ela veio aqui pra Salvador e aqui ficou dois meses, teve outro infarto, foi
pro sétimo como eu falei, até então ela tinha tido seis, aí ela teve outro derrame amputou a
perna, foi um processo muito sofrido... Porque até então eu sempre tinha sido uma criança e
uma jovem muito mimada, até mãe ela me poupou de muitas coisas. Minha filha nasceu, eu
não tinha preocupação nenhuma porque ela continuou querendo fazer o que ela fez com
minha mãe, querendo criar minha filha e, por ela estar idosa, eu não tirava isso dela,
deixava, então ela sempre me protegia de uma certa forma, mas sempre me deixando, nunca
me protegendo muito, meu irmão ela protegia mais. Então minha avó me protegia, mas
sempre me dizendo: “não, a filha é sua, dê atenção”, quando acordava de noite ela
levantava, mas ficava do lado, nunca pegava, mas ficava do meu lado. Então ela estava
sempre me apoiando e pra mim foi um choque muito grande eu ter que vir aqui pra Salvador,
uma cidade grande comparada a Santo Amaro, movimentada, onde se tem que pegar
transporte... lá mesmo a gente não precisa pegar transporte e aqui eu tinha que pegar
transporte para ir vê-la no hospital e via aquela realidade na UTI, era um choque pra mim e
foi aí que eu fui amadurecendo, foi nesse um ano, que hoje eu posso dizer que eu sou uma
mulher, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher. Amadureci muito nesse ano que eu
passei aqui em Salvador e só to amadurecendo, daqui pra frente eu to crescendo, eu to
sentindo que eu to crescendo... a gente cresce com as dificuldades, né?
Então primeiro eu vim pra Salvador no período que minha vó tava doente e fiquei na
casa da minha sogra, que fica aqui na Mata Escura, porque eu e meu marido no momento
não tínhamos vida nenhuma aqui, a gente não tinha casa, porque a gente não morava aqui.
Eu vivi aqui, mas eu não tenho muito o que dizer porque eu não convivi, fiquei pouco tempo e
fui pra Sussuarana, mainha se internou em novembro de 2005, faleceu em fevereiro de 2006,
quando foi no mês de abril fomos pra Sussuarana, achamos uma casa boa lá, enorme e
barata; a casa era do pai dele, mas alugamos a casa, era uma das casas do pai dele. Foi
quando eu comecei a estudar no Quilombo e parei porque pra mim ficava difícil, pra vir com
minha filha da Sussuarana pra Mata Escura, ficou muito estreito pra eu continuar o curso,
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por isso que eu desisti. Tínhamos alugado essa casa na Sussuarana e pelo fato das
dificuldades, até mesmo d’eu trabalhar, resolvemos deixar a Sussuarana e vir morar aqui, aí
nos mudamos aqui pra Mata Escura em julho, começamos a morar mesmo aqui em Mata
Escura em julho de 2006, moramos no final de linha. Porque a família de meu esposo é muito
grande e eu tenho com quem deixar minha filha. Agora a gente tá morando aqui no bairro e
eu não tenho muito o que falar, a Mata Escura é um bairro tranqüilo, na rua mesmo onde eu
moro quase que você não vê movimento, eu só ouço movimento de ônibus, da churrascaria
que é ao lado e da oficina do outro, muito tranqüilo o bairro.
Eu escolhi morar na Mata Escura, porque a gente tava terminando de fazer a nossa
casa, que é aqui né, porque meu esposo tem um terreno aqui e, na verdade, não tivemos outra
opção, mas mesmo que tivéssemos outra opção, eu escolheria morar aqui porque tá próximo
da família dele, eu sou uma pessoa muito carente de família, gosto de tá perto de pessoas que
eu conheço e me sentia muito deprimida na Sussuarana porque ficava longe da minha família
lá em Santo Amaro e da família dele aqui na Mata Escura, aí mesmo que eu tivesse opção eu
escolheria morar aqui, não sei se é porque eu não saio muito, mas não vejo muito movimento
aqui, acho que é isso.
Meu esposo nasceu aqui na Mata Escura, a mãe dele quando casou veio morar aqui,
mas eles não moravam aqui. Eu não sei dizer porque vieram morar na Mata Escura, não sei
dizer se a família do pai dele já morava aqui, mas creio que eles vieram morar aqui depois,
eu lembro que a mãe dele sempre me fala que quando eles vieram morar aqui que era muito
mato, não tinha muita residência, parecia sítio, era uma casa aqui outra lá, eles moram no
Bate-Folha ali né, no fundo do... a casa deles da pro Bate-Folha, o fundo. Eu não sei o que é
o Bate-Folha, *risos*, eu só sei que eles moram no fundo do Bate-Folha... e aí ela disse que
era assim muito deserto, quando eles casaram e vieram morar aqui, mas eu não sei se o pai
dele já morava aqui. Eu só bem sei que a família dele é de muita luta né... foi muita
dificuldade mas conseguiram crescer e o terreno que a gente vai construir agora é um
terreno de herança mesmo da família dele. Todos da família de meu esposo são evangélicos
da Assembléia de Deus. Coincidência, né? Ele é alto, muito diferente de mim, tranqüilo,
muito pensativo, pensa muitas vezes antes de falar, pausadamente, até irrita um pouco
porque pensa muito; já eu sou emotiva, falo muito... sou, como dizem, aquela personalidade
sanguínea né, tomo tudo nos peito... revolucionária *risos*, “isso é uma injustiça!” *risos*
eu sou muito assim e ele é muito mais calmo. Fisicamente, além de alto, ele puxa muito
sarará né, *risos*, que é aquele amarelinho do cabelo durinho *risos*... e temperamento
maleável.
No caso de Fabíola, foram as relações familiares de seu companheiro que contribuíram
para uma permanência no Cabula, ainda assim, não podemos desconsiderar o fator econômico
– representado pela baixa empregabilidade na cidade natal da colaboradora – como um
elemento crucial para a decisão de ficar na capital. Assim como para Rebeca, a busca por
melhores oportunidades também foi um motivador para o pai e a mãe de Emerson, que –
como vimos no relato de seu perfil -migraram do Conde para Salvador, indo finalmente morar
na Engomadeira:
Eu moro na Engomadeira, na rua São Tomé. Considero minha casa boa, porque
antigamente eu morava numa ladeira, morava mais abaixo, num lugar que hoje em dia tá
muito, muito ruim...porque, onde eu morava - antigamente não tinha estes problemas que tem
agora não -, onde eu morava atualmente ta muito marcado pela marginalização; e agora eu
169

to num lugar melhor, porque eu tô morando ali, em frente ao Bar de Régis, ali na rua São
Tomé e lá mais embaixo onde eu morava ta parecendo o Rio de Janeiro, ta marcado muito
mesmo pela marginalização. Tem uns caras igual ao Rio de Janeiro mesmo, uns cara
andando com arma na mão...e onde eu morava, um dia eu tava descendo indo pra casa, tinha
gente vendendo drogas na minha frente assim, um vendendo pro outro, e não se preocupavam
com o fato de eu ta descendo, eles achavam normal isso, a comercialização, uma coisa que
eu não admitia, não admitia...e agora onde eu tô, graças a Deus, existe? Existe... mas não
como tava antes.
A gente saiu da casa que morava mais abaixo porque meu pai, junto com todo
mundo... a gente teve oportunidade e comprou um terreno ali num lugar melhor, conseguiu o
terreno e foi construindo. Temos hoje uma casa numa situação melhor, a gente praticamente
ascendeu. Tá construindo até hoje, mas a casa é melhor, com garagem, pã, uma situação
melhor... acredito que hoje em dia a gente ta numa situação melhor do que a gente tava
antes. A base de tudo foi isso, esse terreno que meu pai tinha ganhado do meu tio. Eu vim pra
Engomadeira quando tinha 2 anos, meu pai trabalhava e nós morávamos na Santa Cruz, em
um aluguel, a casa tinha era, acho que dois cômodos, aí ele vinha, junto com meu outro tio,
vinha construir, começou de baixo mesmo entendeu? Foi construindo devagarzinho, e depois
que construiu viemos todos pra cá, morar cá na Engomadeira, da Santa Cruz pra cá.
Viemos morar aqui pela situação econômica mesmo, entendeu? Pela nossa situação
econômica. Porque o nível nosso, era o que, de situação aquisitiva mais baixa, dentro de
nossas possibilidades a gente veio morar aqui. Eu to morando aqui na Engomadeira porque
tem relação, porque meu tio tinha um terreno aqui. Mas poderia muito bem ta em outro
bairro, mas com poder aquisitivo dentro das nossas condições.
Na avaliação de Emerson, condições socioeconômicas desfavoráveis vincularam sua
família ao local onde moram; condições estas que poderiam remeter sua família a qualquer
outro bairro com uma faixa econômica similar. Outro indício de como fatores de fundo
econômico sobre-determinam a mobilidade residencial se expressa no fato da família de
Emerson ter, à medida que ampliou suas condições econômicas, se mudado para uma área
onde a violência e tráfico de drogas fossem menos ostensivos, ainda que tenham permanecido
dentro do próprio bairro. A violência e o tráfico também permeiam o bairro de Mata Escura,
sendo uma realidade que a família de Sivaldo tem se defrontado. Como relatado
anteriormente em seu perfil, o pai e a mãe de Sivaldo são migrantes que deixaram a cidade de
Inhambupe em busca de oportunidade de trabalho em São Paulo. Numa trajetória de luta,
ambos voltaram para Bahia e se estabeleceram em Salvador, onde, através de um contato de
seu tio – irmão de sua mãe – conseguiram um terreno na Mata Escura e deixaram de morar de
aluguel, num processo muito similar ao vivido pela família de Emerson na Engomadeira:
Lá no bairro eu tenho muitos amigos, desde criança, sempre os mesmos amigos, a
gente brinca, joga bola na rua, várias brincadeiras, hoje mais não, né? Hoje todo mundo
trabalhando, estudando e realmente falta tempo pra gente ta junto, mas sempre quando tem
oportunidade a gente se encontra, faz uma festa e a comunidade, com relação lá na rua é
muito boa, os vizinhos realmente são muito ordeiros com a gente, são pessoas excelentes,
nunca teve conflito grande entre a gente, é uma relação de paz, de muito respeito. Todos lá
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em casa gostam da Mata Escura, fora a violência que ta havendo lá agora recentemente,
tráfico de drogas, tudo isso.
A gente pensa em ficar lá, porque comparado a outros bairros que existem em
Salvador, a gente acredita que a Mata Escura é um bom lugar para se viver. Eu
particularmente estava pensando em sair de casa, mas repensei melhor, decidi que não,
decidi ficar lá, minha irmã recentemente deve sair da Mata Escura, porque ela vai casar, vai
para outro bairro agora, mas eu por enquanto não, por enquanto devo ficar lá, não é um
bairro assim que a gente possa dizer assim que não é um bom lugar de se morar, não. Mata
Escura também é um bom lugar de se viver sim, ninguém da minha família pensa em sair de
lá não. Eu ia sair por causa da minha relação com meu pai, que estava complicada em casa,
realmente eu não estava agüentando mais o vício dele, o comportamento dele, desrespeito, fui
apoiado até pelo meu cunhado, até pela minha própria mãe, que disse que era melhor se não
tivesse alguma confusão lá, mas repensei, nós conversamos, eu e minha mãe, minha irmã
também, repensei essa situação e decidi ficar lá até quando der, né? Até quando não
acontecer nenhuma divergência assim, até porque eu também pretendo conversar com ele e
foi uma decisão que eu pensei melhor e resolvi ficar lá no bairro. O que me fez decidir ficar
foi realmente esta conversa que eu tive com ela, pelo fato dela estar triste, percebi que minha
mãe estava incomodada com essa situação, pelo fato de eu não está falando com ele, essa foi
uma conversa saudável, amigável com ela e com minha irmã também e a partir dessa
conversa, pensei melhor, refleti melhor sobre o caso e decidi ficar na Mata Escura.
A Mata Escura, a comunidade em si, é muito carente, faltam realmente muitas coisas
lá, falta lazer para a população, para a comunidade. A Mata Escura é um bairro como os
outros, muito violento; faltam políticas públicas, faltam mais escolas, falta posto de saúde,
falta trabalho, emprego... falta muita coisa, a Mata Escura é um bairro muito carente que
precisa realmente de uma solução imediata. O fato de morar na Mata Escura, eu não consigo
ter uma definição clara assim, acho que foi simples coincidência, meu tio que morava aqui
entrou em contato com minha mãe para morarmos aqui. Sobre fato de eu parar Mata Escura
eu não consigo, não tenho uma análise assim mais precisa.
Pela informação que eu tenho Mata Escura tem esse nome porque realmente era uma
mata muito grande e era escura e aí resolveram botar o nome Mata Escura. Bem, a
população de Mata Escura é uma população muito carente, 80% a 90% negra e o bairro em
si, como eu falei, é um bairro muito violento, um bairro que precisa de apoio, precisa de
políticas públicas. A Mata Escura é uma comunidade, eu moro lá há 21 anos, eu tenho 21
anos de idade, moro lá e me sinto bem, apesar de tudo. Eu me sinto bem, a comunidade em si
é uma comunidade carente, mas é uma comunidade lutadora, que apesar dos pesares
realmente batalha, luta por aquilo que quer, eu me sinto muito contente de estar lá.
Apontamos inicialmente, a partir dos relatados de nossas colaboradoras e
colaboradores, um pouco de como se deram suas chegadas ao Cabula. Outro aspecto de
relevância que gostaríamos de tratar é a relação que foi estabelecida por cada um deles com os
locais onde moram, suas percepções acerca destes lugares e se existem neles dinâmicas que
poderíamos chamar – no entendimento de cada depoente – de “comunitárias”. Como pudemos
ver no trecho transcrito acima, Sivaldo estabeleceu uma ligação duradoura com a Mata
Escura, seja pelos laços de amizade na vizinhança ou por uma sensação de bem estar no
bairro, apesar daquilo que ele se refere como “carências”. Sivaldo, que cresceu e se socializou
na Mata Escura, só pensa em sair de lá devido a questões da sua própria relação familiar, já
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que constituiu uma relação de pertencimento com a área, que ele define como uma
comunidade:
Para mim a comunidade é uma grande união de pessoas, uma cadeia enorme de
pessoas. Com relação à firmação da comunidade, como se firmou, ainda não tenho,
realmente, um estudo digamos assim aprofundado sobre isso. Mas acredito que comunidade é
isso, a comunidade são várias pessoas, realmente carentes, que precisam realmente de
mudança. São carentes de muita coisa, precisam estudar, precisam trabalhar, precisa de
saúde melhor, precisam de educação melhor, precisam de transporte melhor para se
locomover, pra mim comunidade é isso, vida em comunidade pra mim é isso, união de
pessoas, é basicamente isso.
Já Rebeca, que como vimos anteriormente também considera a Mata Escura um lugar
bom de viver, mas em vulnerabilidade social, não compartilha do mesmo senso de
comunidade que Sivaldo em relação ao bairro. Para ela, elementos que caracterizariam o
bairro enquanto uma comunidade, como a organização política, o fluxo de informações e uma
sociabilidade sadia estão ausentes ou são deficitários:
A Mata Escura não é uma comunidade, porque assim, lá tem uma associação de
moradores que eu acho que nem todo mundo sabe que existe, então se é uma comunidade, eu
acho que todo mundo tem que saber o que tá acontecendo e lá não acontece essas coisas,
acho que comunidade é ter as coisas em comum né, todo mundo ficar sabendo o que acontece
e acho que lá não é assim não. Eu vejo assim, muita rivalidade, como, por exemplo, com
bairros vizinhos; você não pode chegar em determinado bairro porque sabe que é de outro
bairro e o pessoal acha que você vai fazer alguma coisa, que vai brigar. Então tem essa
rivalidade, por isso é que acontecem às vezes alguns desastres lá, mas não é muito freqüente
não, pelo menos agora não é muito freqüente. Perigo todo lugar tem, mas pras pessoas que
moram lá não é muito perigoso, por exemplo, uma galera de malfeitores, eles não vão mexer
com você por que eles já te conhecem, você já mora lá entendeu, já é do bairro e tal, então
um ponto positivo é esse, mas o negativo é que, ah tem vários, tem vários negativos, desde
questão do transporte à urbanização de ruas...
Para Fabíola, que igualmente mora na Mata Escura, o bairro também não pode ser
considerado uma comunidade. Ela toma como base para sua compreensão do que é
comunidade a experiência em sua cidade de origem e as discussões que travou dentro do
Quilombo Cabula:
Eu acho que comunidade é quando até um grupo pequeno de pessoas se unem em um
objetivo e lá em Santo Amaro as pessoas fazem assim, eu acho, eu vejo um... um traço de
comunidade quando um grupo de mulheres se reúnem para caminhar, até eu já participei,
isso é sinal de que uma se preocupa com a outra, é sinal de saúde, uma ajuda a outra a
caminhar bem cedo, e anda, anda um pedação, e volta, conversando e rindo, eu vejo também
quando tem algum curso, as pessoas se juntam: “vamos fazer tal curso, de corte e costura,
de culinária”, aí se juntam vão e fazem, vamos ensinar a fazer bordado e vão e fazem, até
mesmo: “vamos na igreja” e vão pra igreja, vamos na casa de pessoas visitar, lá é muito
freqüente isso, lá em Santo Amaro, coisas que eu não vejo aqui em Salvador, não sei se é
porque eu não tenho muita proximidade aqui nas coisas, mas eu não vejo muito isso, e lá as
pessoas se mobilizam mais... e é isso que vejo como comunidade. Eu só vim ter essa
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consciência de comunidade mesmo depois que eu vim aqui, pro curso, e até então, como eu já
falei aqui até nas outras aulas, não sinto muito esse calor humano aqui nessa cidade, eu acho
que as pessoas são muito individuais, mas aqui foi que eu vim ter essa noção de comunidade;
engraçado que na minha cidade a gente tem comunidade, mas eu nunca tinha essa noção de
comunidade, depois que a gente estuda que a gente vem ver que realmente existia uma
comunidade.
A idéia de comunidade parece estar diretamente relacionada à noção de
compartilhamento e experiências comuns. Com efeito, a territorialidade é por vezes descrita
com os mesmos matizes:
A terra é, assim, um território, unidade integrada de pessoas, objetos e
conhecimentos que se interrelacionam no interior do espaço particular por meio de
operações algébricas de diferentes tipos, organizando o espaço comum como
universo de ação e interação os mais diversos. Esta diversidade é, portanto, um
espaço de relações que se faz por um jogo de oposições entre o nós, o meu, o seu, o
nosso, e que supõe mecanismos de identificação individual, familiar e de grupo.
Supõe a historicidade vivida enquanto realidade imediata, permanentemente
incorporada a prática social; supõe também a tradição e a memória de um passado
que, por vezes, é mitificado. Supõe formas de comunicação verbal e não-verbal:
supõe subjetividades, emoções e sentimentos. Supõe mais que tudo, que cada
atitude, pensamento, seja referido a um espaço comum partilhado. (GUSMÃO,
1995, pp. 121-122)

Esse senso de pertencimento e partilha é afirmado por Analice, quando reconhece
enquanto uma comunidade o local onde mora:
Lá onde eu moro é uma comunidade. É uma comunidade, as pessoas, elas se ajudam
mutuamente, é só buscar... *risos* elas se ajudam mutuamente, são amigas, então é uma
comunidade... carente, né? Carente de poder aquisitivo, pra poder ajudar, pra poder
melhorar o lugar, mas é uma comunidade, com certeza. Porque comunidade pra mim é união
de pessoas né, porque não adianta você ter um território vazio, sem as pessoas, então são
aglomerados de pessoas, unidas mutuamente, se ajudando, pra mim é isso, é a comunidade.
A idéia de pertencimento abordada, para nós, não se trata de uma referência idílica ou
abstrata a um elo indissolúvel entre um determinado grupo de pessoas. É, antes, o exercício
do reconhecimento dos pontos comuns, de identidade, em um determinado agrupamento. A
idéia de “aglomerados”, abordada por Analice, nos suscita a seguinte reflexão: o contexto de
exploração e aglomeração nas localidades empobrecidas das grandes cidades – a anomia de
que fala SANTOS (2000) – pode ser um ponto de partida para a construção de um senso de
comunidade? Ou seja, a privação generalizada é um elemento capaz de motivar a união?
Analice aborda que é em torno das necessidades que a vivência comunitária de onde ela vive
se dá. Para Emerson a comunidade é o espaço onde boas relações se constituem, ele não vê
carência o lugar onde mora, que reconhece enquanto uma comunidade:
Onde eu moro é uma comunidade. Eu conheço todo mundo, quase todo mundo lá, as
pessoas se dão bem, final de semana tem aquela coisa, aquela festa assim que o pessoal abre
a mala, essas coisas. Acho que todo mundo se dá bem, não tem aquele negoço de richa, não
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tem briga, não tem muita coisa disso não...Lá são pessoas normais, o bairro é asfaltado,
essas coisas, tem infra-estrutura, um lugar de pessoas comuns, tem seus empregos
normalmente, não têm aquela carência, não têm essas coisas assim, acho que não tem muito
não... Pra mim, comunidade é um conjunto de pessoas que mora em determinado
lugar...comunidade, pessoas que se dão bem né, pra mim acho que é isso...
É curioso notar que, excetuando Robson, os colaboradores que estabeleceram uma
vivência mais extensa no lugar onde moram – Analice, Emerson e Sivaldo – consideram-no
uma comunidade. Já Fabíola e Rebeca, que vivenciaram um processo de migração mais
recente, não encontram nas suas atuais moradias uma experiência de comunidade. Quais
relações existem entre migração e comunidade? A análise de SANTOS (2000a) sobre as
relações entre cultura, território e pertencimento desvelam alguns pontos desta equação:

Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá
consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. É por isso que as
migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando-o a uma nova
e dura adaptação em seu novo lugar. Desterritorialização é frequentemente uma
outra palavra para significar alienação, estranhamento, que são, também,
desculturização. O território em que vivemos é mais que um simples conjunto de
objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um
dado simbólico.(...)
(...)Vir para a cidade grande é, certamente, deixar atrás uma cultura herdada,
para se defrontar com uma outra. O fato de que, como homem, viva um permanente
processo de mudança e de adaptação é que vai permitir aos recém-chegados
participarem como ator, e não apenas passivamente, do seu novo quadro de vida,
graças às novas incitações às suas capacidades e ao seu gênio criativo. A
desculturização é perda mas também doação. O novo meio ambiente opera como
uma espécie de detonador. Sua relação com o novo morador se manifesta
dialeticamente como territorialidade e cultura nova, que interferem reciprocamente,
mudando-se paralelamente territorialidade e cultura e mudando o homem. Quando
essa síntese é percebida, o processo de alienação vai cedendo ao processo de
integração e entendimento, e o indivíduo recupera a parte do seu ser que parecia
perdida. (SANTOS, 2000a, pp. 61-63)

Mesmo sem uma experiência de migração recente, Robson não considera o lugar onde
mora uma comunidade. Os critérios utilizados por ele envolvem mais do que o pertencimento
ou as boas relações, são o pensamento e a ação coletiva que, em sua opinião, caracterizam
verdadeiramente uma comunidade:
Uma comunidade acho que tem um pensamento coletivo, né? Você tem que agir
coletivamente, vamos supor, ao tomar a decisão, e lá onde eu moro não é esse espírito de
comunidade, tá entendendo? Porque, vou citar um exemplo: lá tem um poste e uma vala que
precisa botar um tampão... tem uma moradora lá que reuniu pra todo mundo ajudar a botar
o tampão e pegar e comprar lâmpada...ninguém quis!...Duas, três quiseram e o restante
não...então, isso não é comunidade. E tem gente que o poste tá na porta dela, assim,
escurecendo, mas ela não quis! Então, não é comunidade! Não é pensar no coletivo...
Comunidade você pensa no coletivo. Como quilombo. O Quilombo é um coletivo, mas lá não
tem. Então, não vejo como comunidade. É um bairro...
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Além da maneira como chegaram à atual moradia, do seu entendimento acerca do que
vem a ser uma comunidade e da avaliação sobre os aspectos atribuidamente comunitários
presentes (ou ausentes) nos locais onde residem, quais outros elementos em relação às
localidades onde moram nossas colaboradoras e colaboradores poderíamos trazer? Alguns dos
depoimentos acrescentaram análises e visões sobre os contextos nos bairros que gostaríamos
de apresentar. Robson, por exemplo, teceu considerações acerca do que impede a formação do
que chama de “pensamento de comunidade”, atrelando sua ausência ao que podemos
classificar como a influência da sociedade de consumo, da violência e de outras dinâmicas
impostas pela contemporaneidade37:
O que impede esse pensamento de comunidade eu acho que é uma série de fatores. O
principal é o socioeconômico, o educacional. Eu acho que isso já é uma herança, uma
cultura das pessoas, por falta de conhecimento, por falta de cultura, por falta de educação...o
que gera esse transtorno, só pensar em si...tá entendendo? Não ter humildade, união de
grupo, essas coisas assim. A maioria das pessoas lá são todas oriundas de negros. Vamos
dizer, tem 90% ou mais, todos de baixa renda, a grande maioria de baixa renda e poucos com
boa escolaridade, com faculdade, que eu conheço lá, que conseguiu chegar à faculdade, fazer
e terminar, só dois...só duas pessoas...só duas. Um tem muito tempo, uns 10 anos, que é
Lázaro, tá lá na rua. Ele fez Artes Cênicas, se eu não to enganado. Ele faz parte até do teatro
Olodum...ele é outro e tem uma menina lá que eu não sei nem o nome dela...Sim, eu esqueci,
acho que é Janái. Não sei o que ela faz, porque eu não tenho intimidade com ela...entendeu?
Então, não sei... mas Lázaro que eu sei que fez Federal.
Já envolvidos com situação de criminalidade eu conheço um bocado, muitos que eu
conheço se envolveram. Um bocado na detenção, não gosto nem de falar nomes
porque...coisa, mas um bocado. Hoje tem uma maioria que ta tentando subir na vida por
intermédio das drogas, porque não teve educação: educação escolar, educação familiar, e
isso gera o quê? Gera um subemprego, e o cara ele não teve educação, não teve nada disso,
mas ele não quer viver no subemprego, então o meio que ele acha é a droga...é a única coisa,
a droga, que vai levar ele a ter um carro, a sustentar o sonho de consumo que a TV bota na
cabeça da gente, da galera. Vários sonhos de consumo! Mas ela não quer saber de onde vem
o dinheiro. E o cara ele tem aquele desejo porque a TV, ela entreter... Ela bota aquilo em sua
cabeça...então o cara, ele vai procurar um meio pra ter aquilo. Pra “luxar”, pra sair daquela
condição, entre aspas, miserável. Então, ele parte pra esse meio...
Então, se duas pessoa de lá entraram pra faculdade, pra situação do crime hoje,
entraram muito mais. Que eu conheço, muito mais. Hoje a sociedade perdeu um bocado pra
criminalidade. Devido não só a vontade de ser marginal, mas devido a situação econômica,
ta entendendo? A situação econômica, a falta de educação, porque tem muitos lá que eu
conheço que ele ta ali mas ele não quer ver o filho dele ali. Ele bota o filho no colégio e
mesmo que ele não dê educação que parta dele mesmo, ele coloca porque ele não teve
educação, não sabe como educar o filho, eu não falo moralmente, mas educação mesmo.
Sentar pra explicar: “é isso! Isso aqui é um... Esse dever faz assim! E o ‘a’ você tem que
puxar a perna...”, esse tipo de coisa, né? Mas ele investe, não quer ver o filho naquela
situação. E tem muitos também que não! Tem muitos que o filho ele deixa rolar e o filho
acaba meridiano pro mesmo caminho dele. Porque a situação puxa. Você vive em um meio
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que, se você tem um filho e você faz aquilo de errado, a tendência dele, de muitos desses que
o pai não tenta tirar, é a mesma coisa, seguir aquele caminho.
Essa situação tentou, também tentou me puxar, mas eu não fui não, porque...eu não
sei...primeiramente, minha mãe foi uma mulher muito forte, teve muita cabeça, acho que isso
foi a coisa principal. O fator fundamental acho que foi a minha mãe, a família, ta
entendendo? A família. Mas tentou. Tentou visgar, mas não conseguiu não! E hoje tenho uma
outra cabeça, uma outra concepção e jamais! Se naquela época...qu’eu tinha... como é? 15,
17, 18 anos não conseguiu, ainda mais agora, com 30, é que essas coisas não visga mesmo,
que essa coisa já não ilude, mas já tentou. Você quando é novo, você faz muita besteira, né?
Rapaz, às vezes você não tem cabeça. Você não pensa. É o que acontece com a maioria
desses jovens. Porque você ta ali, você não tem uma boa educação, você ta ali parado, cê
sabe que “mente vazia é oficina do demônio”. Então, tentou. Tentou, já andei, conheço a
maioria, muitos camaradas mesmo. Mas graças a Deus eu tive forças, tive minha mãe, a
família, o fator família pesou muito. A família pesou.
Com 15 anos, isso foi a 15 anos atrás, eu entrei no [Jornal] Correio através de um
amigo, eu vendia jornal, um pouco mais cedo, com 13 anos, vendi jornal dois anos, e com 15
anos eu tinha um colega lá da rua que trabalhou, na época, no Correio da Bahia, no setor de
encadernação. E surgiu uma vaga, ele me chamou, fui, fiquei mais 3 anos e pouco. Eu sei que
quando eu tava pra fazer 19, foi que eu sai, acho que de 3 a 4 anos, não recordo assim... mas
até os 15 anos eu vendia jornal na rua, no 19 BC, vendi muito jornal. Na época que jornal
dava. Se vendia muito, depois passei a trabalhar dentro, internamente, do jornal. Eu
trabalhava com encadernação é uma área do jornal em que a máquina imprensa o jornal e
você encaderna, página por página. Trabalhava nessa área, não fui adiante na profissão
porque tinha um encarregado lá que não gostava muito da minha pessoa, então depois de
três anos e pouco eu fui desempregado, e nesse meio tempo que eu fiquei desempregado, dois
meses depois, minha mãe veio a falecer, e aí que o bicho pegou. Minha mãe veio a falecer
de... minha mãe era diabética, e não sabia...ela veio a falecer, junto com a diabete e outras
coisas, de derrame, o chamado AVC, né? Foi o que veio a falecer, fulminante. Mas essa
experiência aí, pô, não foi muito boa...num gosto de falar não.
Mas como ela tinha conhecimento no condomínio, eu entrei lá, mesmo ela depois de
morta, através dela, não era o que eu queria, foi o que surgiu no momento, e eu fiquei, e
nessa de ficar eu já tenho dez anos lá...não é realmente o que eu quero, não pretendo me
aposentar lá, claro, to fazendo especialização na área, não pra ficar lá, mas pra tentar
alguma coisa melhor. O condomínio é o Solar Orixás da Bahia, fica situado no Cabula,
também. Estrada das Barreiras, nº 460 E. Eu entrei lá por intermédio de minha mãe, na
época, ela tinha vários conhecidos lá e a pessoa me chamou: “pô, sua mãe faleceu, você ta
sem trabalhar, com seus dois irmãos, não quer vir trabalhar não?”, disse: “quero sim”. E aí
fui, e to lá até hoje.
A possibilidade de trabalhar em um conjunto habitacional do próprio Cabula permitiu
a Robson contrastar a vida em um bairro de caráter popular, de ocupação informal, com a vida
“nos prédios”. Para ele, as diferenças sócio-econômicas não são tão gritantes, apontando para
uma complexidade de fatores que influem nas dinâmicas de um e de outro ambiente:
O que levou as pessoas a me procurarem acho que foi… eu não sei nem assim... de
fato não sei se foi pena, ta entendendo? De ter: “pô, a mãe do cara faleceu e ele t’aí com dois
irmãos, sem saber o que fazer”...eu realmente não sei..Eu creio em Jesus que basicamente
pode ter sido isso, né?...Mas, sei que entrei e to lá, até hoje, não é o que eu pretendo ficar, se
me derem a carta de alforria, qualquer hora pra mim tanto faz...*risos* Mas, é o que eu tô...
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trabalho, eu nunca queimei um dia de trabalho. Procuro honrar o trabalho, mesmo que ele
não seja o que me honre, que o salário não seja dos melhores, mas eu procuro honrar o
trabalho. Porque foi dele que eu consegui muitas coisas. Abri minha cabeça pra ter uma
visão mais ampla do futuro. Então, tudo isso, as pessoas que eu convivi no trabalho, fez com
que também influenciasse na minha forma de pensar. Porque na época que eu entrei lá, eu
não pensava muito nisso, depois que eu entrei fui fazer muitas coisas: fui tomar alguns
cursos, fui procurar fazer outras coisas. Fui procurar voltar a estudar. Porque na época eu
tinha parado de estudar, voltei a estudar através do trabalho, procurei adquirir algum
conhecimento, através do trabalho. As pessoas que tão lá deram um pouco, assim, não me
incentivaram, mas deram um pouco, assim, vamos supor, de inspiração...tá entendendo? Isso.
Porque, veja bem, hoje onde eu trabalho, tem uma galera universitária, os cara
estudam pra caralho e eu sempre tive vontade de estudar, gosto de ler, mas faltava incentivo,
empurrão. Eu, quando minha mãe tava viva, eu estudava, gostava, mas eu ia aos empurrões.
Então, isso foi uma das coisas que me levou. Porra, os cara estudava, quando eu encontrava
algum os cara sempre falava: “rapaz...”... tinha um lá que sempre falava: “rapaz, por que
você não volta a estudar?” Voltei, estudei, mas mais basicamente por isso. Cê vê a galera,
você diz: “porra! Às vezes eu queria a oportunidade desse sacana, estar estudando....” mas
não tenho, não tenho tempo e não tive oportunidade.
A diferença que eu noto entre o condomínio e a Engomadeira, que estão no Cabula,
são próximos, não é nem o financeiro, porque tem muito cara que tem dinheiro e mora na
Engomadeira. E tem muita gente que não tem dinheiro e mora no condomínio. A diferença ta
mais no intelectual, que as pessoas estudam mais. Basicamente isso. A diferença é na
estrutura, no saneamento, essas coisas. No mais não...Ah, e na pose! Porque no condomínio
tem um bocado de posista! Se bem que hoje a galera ta estudando mais... na Engomadeira
tem muito universitário, e em outros bairros periféricos também. Mas, por serem bairros
imensos, se torna um pingo em uma chuvarada, vamos dizer assim...mas, basicamente, mais
isso. Porque lá, pelo fato de o condomínio ser pequeno, então aparece mais, né? Vendo eu. E
o poder aquisitivo incentiva mais que as pessoas estudem hoje. É basicamente essa relação,
tem mais oportunidade...essa é a diferença, grande diferença.
Territorialidades específicas, respondendo e gerando dinâmicas próprias, são
apontadas por Robson como fenômenos importantes na constituição de oportunidades entre as
pessoas. Nesse sentido, SANTOS (2000a) nos traz importante contribuição:

[o território] não tem apenas um papel um papel passivo, mas constitui um
dado ativo, devendo ser considerado como um fator e não exclusivamente como
reflexo da sociedade. É no território tal como ele atualmente é, que a cidadania se dá
tal como ela é hoje, isto é, incompleta. Mudanças no uso e na gestão do território se
impõem, se queremos criar um novo tipo de cidadania, uma cidadania que se nos
ofereça como respeito à cultura e como busca da liberdade. (SANTOS, 2000a, p. 6)

As assimetrias baseadas nos processos particulares de cada espaço são assinaladas
também por Analice, como referimos anteriormente, à medida que ela diferencia as vivências
nas “partes baixas” das vivências nas “partes altas” do bairro onde mora:
Eu moro na Rua Carla, parte baixa de Tancredo Neves, é a que dizem que se chama
Babilônia, eu já perguntei às pessoas porque Babilônia... porque é o seguinte, é um... é o
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centro, a divisa entre Tancredo Neves e Engomadeira, mas pra você ver que tem uma
diferença de administração, né, mesmo a localização em que eu moro que é divisa, a única
coisa que divide é uma rede de esgoto - que graças a Deus tá coberta coisa e tal - de um
bairro pro outro, a parte baixa de Engomadeira, todas as ruas são pavimentadas, todas, seja
ladeira, não seja, todas são pavimentadas, a parte do lado de cá, coladinho, grudadinho, de
Tancredo Neves, não é! Administração, eu sei qual é o caso *risos* não vejo porque se
chegou de um lado, porque não chega de outro, então é uma coisa muito complexa para ser
discutida, fala serio, viu!!*risos*.
Como minha mãe mora lá há muito tempo - você devia fazer entrevista com minha
mãe *risos* -, como minha mãe mora há muito mais tempo sabe dizer melhor... mas onde
hoje é a rede de esgoto era um riacho, que vem e cai da fonte de Nanã e tem uma pedreira,
tanto é que não foi coberto, na parte que vai lá mais pra Narandiba, desce no meio assim, na
parte da Narandiba, tem como se fosse uma cachoeira, as pedras formam uma pequena
cachoeira, então era um riacho, e se tornou uma rede de esgoto. Deveria ser modificado isso,
né? Porque chama fonte de Nanã eu não sei, minha mãe pode saber *risos* eu basicamente
não, só ouvia falar, não sei o porquê não.
Eu não escolhi morar lá, fui obrigada a morar onde eu estou, né, porque minha mãe
sempre morou aí, quando eu morava nas casas das pessoas em que eu convivi, eu vinha
passar o final de semana aqui, quer dizer eu morava aqui e vinha passar o final de semana
aqui, então logo depois em que eu assumi família, que eu tive meus filhos, eu fui morar de
aluguel, sempre por aqui mesmo, então houve uma oportunidade de eu fazer minha casa,
junto com a de minha mãe, então eu fui obrigada a morar aí.
Quando eu ia pra casa nos finais de semana, saindo da Barra e vinha pra Tancredo
Neves, eu sempre enxerguei, *risos*, como se eu tivesse saindo da cidade grande e vindo pro
interior, porque é basicamente isso, saindo da cidade grande vou pro interior, a diferença é
só o comercio que é diferente, inclusive ta crescendo bastante, mas é isso, a distância, a
localização, a falta de a infra-estrutura, é bem diferente, e como eu vejo, poderia se fazer
melhor por esses lugares. O que eu gostaria é de poder fazer alguma coisa pra mudar o
local, certo, fisicamente, porque se mudar o local, mudar o lugar, dar uma melhor condição
de vida pras pessoas ali, talvez muitas outras coisas mudem, né, a auto-estima das pessoas...
não serem jogadas de qualquer jeito sem a mínima providencia de nenhuma autoridade pra
cuidar daquele lugar, porque é praticamente abandonado. Não é um matagal, não tem esse
negócio de matagal, mas é abandonado pela infra-estrutura que não tem, todos ali são seres
humanos não é? Mas eu fui obrigada a morar ali, se eu puder, eu saio dali. Porque tem muita
ladeira *risos*... é assim, como se tivesse um meteoro caído e formou aquela cratera, então
se formou as casinhas assim, embaixo, e ficou aquelas ladeiras, a parte alta o Tancredo,
certo, e o pessoal tem que subir as ladeiras. Então tem muita ladeira, é muito enladeirado,
minha mãe tem sérios problemas de circulação, muitas senhoras também, e ficar num local
muito enladeirado é difícil, não tem acesso a transporte, todo movimento, todo mercado, todo
comercio é na parte alta dos bairros... então sobe e desce ladeira, e termina nos
prejudicando na saúde da gente mesmo, é sério.
A Rua Carla fica no final de linha de Tancredo Neves, numa das transversais,
transversal da rua principal de Tancredo Neves. Você desce uma ladeira pra chegar. No final
de linha, você entra uma rua, pavimentada com asfalto e tudo, certo?, ai você desce mais um
pouquinho a rua, é uma rua de barro, a mesma rua, que é a parte mais baixa de Tancredo
Neves, ali é a Rua Carla, até tem muitas pessoas, inclusive tem até um centro de candomblé
lá, na redondeza e estão fazendo, fizeram a planagem, a drenagem do rio, do esgoto lá,
cobriram uma parte, outra parte ta descoberta. O ambiente não é dos melhores, porque a
gente sofre com agressão do ambiente, com poluição sonora, poluição dos rios, que jogam
lixo no esgoto, no rio e acontece infecção de muitos mosquitos, ratos, então é coisa que não é
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muito agradável nem de falar... é essa a Rua Carla, muito embora a minha casa fique no pé
dessa ladeira, mas eu tenho que passar por tudo isso, pra chegar nela.
Minha mãe mora lá desde quando eu tinha uns quatorze anos, e eu to com quarenta e
três anos *risos* como aquele relógio de areia não tem idade definida, então tem muito
tempo... Eu fui morar lá mesmo efetivamente, a partir do ano 2000, foi quando eu fui passar a
morar definitivamente lá. Mas eu freqüentava a casa de minha mãe nos finais de semana –
que sempre foi nessa casa na Rua Carla. Houve muita mudança no lugar, mas a casa sempre
foi ela, era uma casa de taipa inicialmente, só depois que a gente veio fazer construção
normal, legal, direitinho, arrumou a casa... Mas logo quando nos chegamos lá tinha pouca
casa, porque minha mãe é uma das primeiras a chegar nesse lugar, que é um dos lugares,
que dizem que é... oh meu Deus como é que diz? Das pessoas que vai, pega o terreno pra... só
que ela, pegaram o terreno e venderam pra ela, ela chegou comprou essa parte do terreno,
mas não tinha quase ninguém, era mais puro mato mesmo e depois em seguida foi que foram
aparecendo as pessoas, mas ela é uma das primeiras moradoras do local, então faz muito
tempo... ela morava aqui na Engomadeira, morava de aluguel, e teve a oportunidade de
comprar o terreno lá, nesse local e foi fazer a casinha dela lá. Que ano foi isso eu não sei
bem... eu posso me seguir por meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo que ele tem 30 anos,
então meu irmão nasceu aqui na Engomadeira e tem mais ou menos esse tempo, em seguida,
não sei quantos anos depois, mas ele era novinho ainda, minha mãe foi para Tancredo Neves,
então tem mais ou menos isso, mais ou menos trinta anos, por ai, que ela foi pra lá.
As razões pra morarmos lá são bem claras: financeiramente ninguém teria... nossa
família, nós, não tínhamos condições de morar em outro bairro, a única oportunidade que
ocorreu, ela pegou, ficou até agora e não tivemos condições ainda de sair dali, muito
embora, o caso não é bem o sair do lugar, o caso é a estrutura do bairro que poderia se
mudar porque, morar em um bairro nobre, morar num bairro assim, sei lá, a diferença pra
mim é essa, a estrutura que tem o bairro, porque se mudasse, se tivesse uma outra estrutura,
bem melhor, eu não teria a necessidade de sair. Eu sempre quero ficar aqui pela área do
Cabula, num quero sair daqui do Cabula, porque eu gosto da área *risos* eu gosto da área,
acho legal, acho tranqüilo, eu me adaptei, gosto daqui, não faço questão de morar em Barra,
Pituba esses bairros nobres, nunca imaginei, nunca pensei isso não, eu quero morar, eu
quero sim, eh, sair do local onde estou, mas permanecer no bairro.
A relação com o Cabula expressa por Analice, para além do local atual de sua
moradia, indica alguma territorialidade geral da região que, de certa maneira, tem atrativos. O
Cabula, como apresentamos no capítulo 2, é um mosaico de lugares muitas vezes
contraditórios; mas quais os olhares de nossas colaboradoras e colaboradores sobre ele? Quais
os sentidos de territorialidade podemos encontrar nos seus relatos? Fabíola, apesar de ter
morado em dois bairros da região – a Sussuarana e a Mata Escura -, relatou não conhecer o
Cabula, talvez devido a sua mudança recente, há menos de três anos, para a região:
O Cabula é um bairro, nem conheço muito meu bairro, mas, é um bairro acho. Já a
Mata Escura eu acho que é outro bairro né. Eu não sei se faz parte do Cabula, acho que é
outro bairro... acho que o Cabula é o Cabula, que a Mata Escura é outro bairro. A
Sussuarana também é outro bairro, mas se bem que tá um pertinho do outro, eu acho que dá
até pra ir andando né...*risos*... eu acho que vocês acham muito terrível, eu vejo, tem horas
que eu to num ônibus, eu pego um ônibus aí fico: “puxa paguei 1,80; 2,00 reais pra vim
pr’aqui, eu vinha andando”, *risos*.
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Como avaliamos anteriormente, a questão dos fluxos é muitas vezes utilizada como
parâmetro definidor de territorialidades; este quesito parece ser especialmente importante na
percepção de Fabíola que, como relatou, não estava habituada a utilizar transportes coletivos
urbanos em Santo Amaro, sua cidade de origem, vindo a fazer uso mais constantemente a
partir de sua vinda para Salvador. Apenas Fabíola considerou o Cabula como um bairro
específico; outras depoentes apresentaram uma percepção do Cabula como uma área mais
ampla, assemelhada a que propomos no capítulo anterior. Robson expressou a complexidade
de se definir o Cabula, o que reforça o que argumentamos acerca da dificuldade de sua
delimitação:
O Cabula...porra, definir o Cabula. Pra mim o Cabula... eu acho o Cabula um bairro
bom. O Cabula, como um todo eu acho bom. Só precisa de algumas reformas estruturais, de
saneamento, em alguns bairros precisos. Mas o Cabula como um todo eu gosto. Eu me
identifico com o Cabula, gosto do bairro. Acho que num falta muita coisa assim, pelo menos
em sistema que venha atender ao público, não falta muito. Mas na área de saneamento, na
área de educação, essa área ainda falta muito a progredir, mas eu gosto! Gosto do Cabula.
Os bairros que compõem o Cabula são, basicamente, o que eu moro, Tancredo...
Todos esses bairros adjacentes aqui eu gosto. Assim, não sou muito fã assim de andar pelo
São Gonçalo; mas os outros bairros eu gosto. Tancredo, Pernambués, Cabula VI, esses
bairros assim.
Para Analice, o Cabula também é um bom lugar para se viver, sendo ao mesmo tempo
um bairro localizado e um “grupo de bairros”, a “grande Cabula”:
Quando a gente se refere a Cabula, a gente... eu mesmo sempre me refiro a um grupo
de bairros... porque tem Cabula I, Cabula II, Cabula III, Cabula IV. Então, é um grande
bairro, praticamente, né... E tem o Cabula, agora determinado, “vamos pra onde?” “Vamos
pro Cabula VI” É aquela localização, Cabula VI, se eu digo: “ah, eu vou pro Cabula”, aí eu
pergunto: “que Cabula?”. É porque existem vários Cabulas aqui, dentro de um Cabula só.
Também porque existe a grande Cabula, o Cabula é enorme, eu acho que Tancredo Neves,
Engomadeira, Mata Escura, se eu não me engano, tudo faz parte do Cabula.... né? Então
Cabula pra mim é um... poxa vida, como eu vou falar do Cabula? Cabula é um lugar
diversificado, diferente, que as pessoas são mais unidas, mais ligadas umas com as outras,
muita gente uma mais preocupada com as outras pessoas, eu gosto do lugar, entendeu? Eu
não tenho assim definição própria para o Cabula não...
Já o bairro Tancredo Neves, ele se passou a Tancredo Neves em homenagem, né, a
Tancredo Neves, o presidente que não foi, num tomou posse e o Beiru, eu nunca tive assim, é,
acesso ao conhecimento sobre o Beiru, que é um líder negro, né isso? Se eu não me engano.
É um líder negro? Num sei... Então eu já encontrei tido como Beiru. As pessoas que eu
conheço que são do tempo quando sempre chamou Beiru dizem que era uma época que o
bairro do Tancre-... do Beiru, era muito violento, muito mais violento que agora, tinha muito
problemas, porque a gente conheceu o Beiru assim, no início mesmo dele, né? Hoje não, hoje
ta ótimo, ônibus era uma ou duas linhas de ônibus, tinha muito dificuldade, tinha muito
violência, realmente, era muito ruim o bairro, então quando trocou para Tancredo Neves a
maioria achou e acha que melhorou, certo? Melhorou, foi numa época que de evolução do
bairro, então justificou. Porque o Tancredo Neves, como pessoa cativou muita gente, né, pela
historia dele coisa e tal, todo mundo queria que ele fosse presidente, então achou válida a
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homenagem, por não ter conhecimento, nem eu mesmo ter um total conhecimento, sobre o
bairro, como Beiru, então, fazer uma separação se é bom, se é ruim, porque, pra mim, é
desconhecido, vou ter que saber mais sobre a historia do Beiru, como nome, como pessoa,
né? Não sei, saber se ele foi um líder negro mesmo, porque e tal...
Emerson também apresenta uma perspectiva do Cabula como um lugar que abrange
vários bairros. A idéia de comunidade, de alguma maneira expressada por Analice na sua
argumentação sobre uma união entre as pessoas no Cabula, é também aludida por Emerson:
O Cabula é uma comunidade, que nós estamos agora, né, e que abrange vários
bairros: São Gonçalo, Engomadeira, Saboeiro, vários bairros... Estrada das Barreiras,
Tancredo Neves e outros mais... Acho que aqui era um quilombo. A origem do Cabula mesmo
eu não sei não, mas acho que era um quilombo, quilombo do Cabula.
Podemos perceber que Emerson aborda, ainda que de maneira vaga, a origem
quilombola do Cabula, elemento mencionado também no relato de Rebeca:
Bom, *risos*, eu acho que Mata Escura é Cabula sim, por uma questão territorial,
por uma questão que eu já estudei com vocês inclusive, né, por essa questão territorial,
questão antiga mesmo, histórica, que tudo isso aqui era um quilombo, um só quilombo e tal,
foi dividido assim Cabula, entre bairros, mas eu acho que Mata Escura é Cabula sim...
Pelo relato de Rebeca, podemos depreender que o curso pré-vestibular do Quilombo
Cabula desempenhou um papel na formação da idéia de Cabula de nossa colaboradora, à
medida que abordou a dimensão territorial no seu discurso sobre o Cabula. Esta influência do
processo vivido dentro do Quilombo Cabula na ressignificação da idéia de Cabula é
explicitada de forma mais direta por Sivaldo, em seu relato:
Pra mim, o bairro do Cabula compreendia a região depois das Barreiras e depois da
Engomadeira, o território do Cabula para mim só existia a partir dali, era delimitado.
Através de um curso pré-vestibular, que se chama Quilombo Cabula, na Mata Escura que eu
passei a conhecer, a ver o Cabula como um território, um grande território, não só como um
bairro em específico. O Cabula compreende todo o território: Mata Escura, Santo Inácio,
todos esses bairros adjacentes. Antes eu pensava que o Cabula era um bairro especifico, mas
não, com o passar do tempo vim compreender que o Cabula compreende todos esses bairros.
Essa mudança ocorreu com o tempo, não foi de uma hora pra outra, porque eu sempre
acreditei que o Cabula era um bairro específico. O Quilombo Cabula, através de várias
aulas, através de debates, diálogos, textos também, eu vim percebendo, percebi que
realmente o Cabula não era um bairro delimitado e sim todo um território que compreendia
vários bairros.
O Cabula, em seu complexo desenvolvimento, marcou fortemente as trajetórias de
vida de nossas colaboradoras e colaboradores. Como espaço vivido, foi apropriado e
modificado pelas ações cotidianas à medida que – paralelamente – gerou identidade. A
experiência no Quilombo Cabula aparentemente possibilitou novas interpretações para a
trajetória de vida das/dos depoentes e ressignificou o entendimento destes e destas sobre o
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Cabula. A região tem servido ao mesmo tempo de referência simbólica e de base territorial
para a construção de um discurso/prática na experiência do Quilombo. Quais outras
influências da vivência no Quilombo Cabula que pudemos constatar nas histórias relatadas?
No próximo tópico, abordaremos como o Quilombo Cabula se integra à trajetória educacional
de nossas colaboradoras e colaboradores e qual papel desempenhou a partir desta inserção.
3.3 - “A TRAJETÓRIA EDUCACIONAL DAS/DOS DEPOENTES E O QUILOMBO
CABULA”

A trajetória educacional de nossas colaboradoras e colaboradores é permeada de
dificuldades, resistências, intermitências, renovações e esperanças. Objetivamos aqui relatar, a
partir de suas vozes, um pouco de suas experiências; para tanto, iremos primeiramente
abordar a trajetória educacional propriamente dita, enfocando suas impressões e vivências
dentro do sistema regular de educação em dialogo com o papel que o contexto familiar
desempenhou neste processo. O segundo eixo sobre o qual trabalhamos é a universidade – seu
significado e dimensões para as/os depoentes - e as estratégias adotadas na tentativa de
inserirem-se nela. O último ponto que abordamos neste tópico é o Quilombo Cabula, seu
curso pré-vestibular e a leitura da experiência educacional que nossas colaboradoras e
colaboradores viveram como estudantes dentro deste.
No caso de Sivaldo, sua vida escolar é rememorada como uma experiência positiva,
ligada à sensação de bem-estar e de descoberta. Apesar de seu pai e mãe não manterem o
hábito da leitura e estarem retomando sua escolarização após uma longa pausa, ele descreve o
seu ambiente familiar como receptivo aos estudos:
Eu estudei no Santa Edwirges, uma escola que é até na Mata Escura. Fiz o ensino
fundamental todo lá. Minha experiência foi muito agradável, a relação com os professores
com os alunos, eu confesso que realmente uma das melhores fases de minha vida foi na Santa
Edwirges, um excelente colégio. Lá existia peça de teatro, existia um carinho especial dos
professores para com os alunos, é uma fase que você realmente nunca se esquece, uma fase
que quando você é criança trás várias experiências novas. Acredito que a melhor fase assim
de minha vida foi na Santa Edwirges, fiquei lá até mais ou menos doze anos de idade.
Completei o ensino fundamental lá.
Depois fui estudar na escola estadual prof. Dorival Passos, escola de ensino médio.
Muito bom também, ótima relação com os professores, com os alunos, com a diretoria, muito
bom o ensino, apesar de faltar muita coisa no colégio, apesar da estrutura física
comprometida, mas o corpo docente e discente muito agradável, foi muito bom, grande
experiência de vida pra mim também.
Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de história também e existia
um professor no Dorival Passos que me incentivava muito a estudar história e eu, pelo
próprio perfil dele, pelo jeito dele dar aula, acabei me impressionando e decidi estudar
182

história, imbuído da concepção que ele passava na sala de aula, que eu acho que me cativou
muito, então acabei querendo estudar história não só pelo simples fato do módulo, do
conteúdo das aulas dele, mas eu já gostava da matéria realmente, gosto da matéria...
Os meus pais me motivam a estudar, mas nunca tive exemplo dentro de casa, nunca vi
meu pai ou minha mãe lendo, só agora que minha mãe me pede pra lhe instruir. Ela sabe ler
um pouquinho, ta aprendendo a ler, tá aprendendo a escrever, eu to ensinando a ela,
passando informações, mas exemplo eu nunca tive. Meu hábito na leitura, pela escrita, foi
pela curiosidade, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de ler livros, de escrever,
sempre gostei muito de estudar, pelo fato de ser tímido, não sair muito de casa, acho que isso
contribuiu também para meu hábito de leitura e para meu hábito com os estudos também.
Meu pai foi até a 8ª série, minha mãe não estudou, agora é que tá retomando os estudos e
está na segunda série. Ela chega do trabalho mais ou menos, seis horas, seis e meia, toma um
banho, vai para escola. Meu pai parou de estudar, parou na 8ª série, acho que pelo cansaço
do trabalho, pelo esforço do dia. Diz ele que vai começar a estudar, né, a partir desse ano,
mas até agora não se decidiu ainda, acredito que ele não vai estudar esse ano não.
Hoje trabalho num açougue, meu cunhado, namorado de minha irmã que, felizmente,
me convidou para trabalhar lá e hoje estou exercendo atividade como açougueiro. Meu plano
ainda é passar no vestibular, entrar na universidade, lecionar, principalmente história, para
alunos negros como eu de preferência. Eu estou nesse açougue porque ainda não tive uma
oportunidade melhor, condições melhores pra ,como diz né, entre aspas, subir na vida. Mas é
uma atividade que eu estou aprendendo muito também e pretendo continuar nela até quando
eu passar no vestibular e buscar uma coisa melhor pra mim.
Tendo realizado parte de sua formação na escola pública, para Sivaldo as referências e
exemplos de professoras e professores, bem como as relações que constituiu na escola são
marcantes para a construção de suas aspirações. A vida profissional como um condicionante
da vida escolar é outro elemento importante que iremos retomar adiante.
A experiência educacional de Rebeca, vivida no interior, aponta para a crise do
sistema público de ensino, tanto através da taxa que era cobrada na escola municipal que ela
estudava, quanto pelos limites impostos nas possibilidades de formação no ensino médio:
Minha vida escolar foi toda no interior, escola pública, escola municipal. Estudei
numa escola de 1ª grau da alfabetização até a 4ª série, depois passei para outra escola, o
Cenecista de Retirolândia, Centro Educacional Cenecista de Retirolândia, não sei o que
significa Cenecista, mas era uma escola de 2ª grau, me formei lá em magistério, lembrei até
de uma história engraçada aqui, eu tenho uma colega minha que é minha vizinha lá no
interior e a gente começou junto desde a alfabetização e terminou o terceiro ano juntos...
*risos*, sempre na mesma sala. Ela ta lá ainda em Retirolândia. O Cenecista é uma escola,
uma campanha de escola, assim da comunidade, era uma escola meio que particular e meio
que municipal. A gente pagava uma taxa de 15,00 reais por mês porque o colégio tinha um
convênio com a prefeitura, então era uma rede de escola da comunidade que tinha um
convênio com a prefeitura, era municipal e particular ao mesmo tempo. A diretoria era de
funcionários públicos, mas a gente nunca ouvia assim em que era investido essa
mensalidade...lá tinha biblioteca, tinha um laboratório de informática que nunca saía, nunca
podia usar, quer dizer, era só projeto que nunca saía, mas a gente nunca ficava sabendo no
que era investido os recursos não.
Eu sempre pensei em continuar os estudos, fiz o magistério, mas nunca pensei em
lecionar, em ser professora, sempre quis estudar, sempre, nunca pensei em parar ali no
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segundo grau. Porque eu acho que a sociedade te oprime, né, então pra você não ficar
oprimido, a única saída é você estudar, você tem que procurar ser alguém e tal, pra não ter
muita repressão.
Meus pais eram assim: “ta na escola? Tá bom”, mas eles nunca assim por exemplo:
“Ah, vem cá, tem tarefa hoje?”; mas eles sempre me incentivaram: “tem que ir pra escola”,
mas nunca chegaram quando eu chegava da escola, “Cadê o dever? Teve prova hoje?”
Nunca teve essa preocupação, mesmo porque a minha mãe não estudou e meu pai só estudou
até a 4ª série. Eu acho que antes eles não ligavam muito pra estudar, mesmo porque eles iam
trabalhar muito cedo e meio preguiçosos também, não queriam estudar, não sei...mas acho
que é questão de trabalhar muito cedo...meu pai sempre trabalhou, foi trabalhar muito
cedo...desde jovem, de moleque, então como ele sempre foi comerciante, ele aprendeu com a
vida mesmo, cálculo, essas coisas, por ser comerciante ele aprendeu com a vida. E minha
mãe, não sei, morava na roça, tinha aquela coisa do pai rígido que não ligava, os pais
também não ligaram pra colocar, pegar no pé, pra ir pra escola, então eu acho que é meio
comodismo, não sei.
No meu ensino médio eu fiz magistério, lá no interior, porque no interior não tem
muita opção, então você ou faz magistério ou não, e magistério é pra ser professor, né, eu fiz
magistério... Quando eu fiz não foi muito por falta de opção, tinha uma outra, formação
geral, só que assim: eu já estudava no mesmo colégio desde a 5ª série e tinha aquela coisa,
você não queria sair do colégio e nesse colégio só tinha magistério a minha turma toda
acabou fazendo magistério, então fiz magistério.
Um contexto familiar com baixo grau de escolarização foi ainda mais marcante na
experiência de Analice que na de Rebeca. Aparentemente, para a mãe e pai de Rebeca, a
escola era uma necessidade, ainda que isso não viesse seguido de um acompanhamento mais
sistemático do desempenho dela. No caso de Analice, a escola foi um elemento secundário
diante das necessidades e dificuldades enfrentadas por sua família. Cabe reforçar que, como
vimos no relato reproduzido em seu perfil, foi um “beliscãozinho” que desencadeou a atitude
de sua mãe de “tomá-la” da casa da dona Valderez, pessoa com quem morava desde a
separação da mãe e do pai; na interpretação da depoente, esta situação foi em grande parte
definidora do curso de sua vida e se deu num contexto de ensino-aprendizagem, quando
Analice estava repassando a lição escolar em casa:
A primeira escola, a minha primeira escola, foi no interior, mas quando eu cheguei
em Salvador, tive que me matricular pra repetir de novo o primário; quando eu saí da casa
de D. Valderez, voltando a ela, eu fiquei acho que praticamente um ano, não tenho base
assim de idéia, mas acho que fiquei um ano sem estudar, então a primeira escola pra mim
efetiva foi no Santo Antonio da Barra, que eu fiz o 1º grau, que seria hoje o Fundamental; em
seguida, terminando o Fundamental, passei pro Serravalle na Pituba e concluí no Marquês
de Maricá, no Pau Miúdo. E os meus incentivos sempre foram de grandes professores,
principalmente - do que eu me lembro - da professora de história e de ciências, que elas
sempre diziam que eu nunca parasse de estudar, que eu sempre fosse a diante, apesar de
tudo, de todas as complicações que pudessem existir, que sempre existiu, já que eu sempre
trabalhei e sempre estudei desde pequena, né. Sempre foi estudar e trabalhar, então era
muito mais difícil pra mim, às vezes trabalhar o dia todo; o ensino fundamental eu estudei
durante o vespertino, o ensino médio, uma parte eu estudei no noturno, então sempre foi
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muito difícil pra mim, mas elas estavam sempre, sempre existia um professor ou uma
professora pra ta me colocando que eu não deveria parar, sempre continuar, que eu tenho
potencial e espero que alcance esse potencial *risos*... que ele seja apresentável.
Com dezenove anos eu estava no 2º ano, só que engravidei do meu menino, então após
isso eu tive que manter o meu filho, que eu escolhi ter, - Que cabeça a minha, né? - eu escolhi
manter o meu filho e sustentar ele, então eu tive uma parada nesse estudo de, no mínimo, uns
quatorze, quinze anos, depois desse período que eu vim concluir o 2º grau. Mas nesse período
eu não parava, eu tava lendo, fiz um curso, sempre tava no SENAC, fazendo curso no
SENAC, fiz lá o curso em serviços gerais de escritório; eu sempre tava em atividade, não na
escola normal, mas sempre estava em atividade, leitura, normalmente sempre leitura, nunca
de escrita *risos* Eu sempre estava lendo, nunca fui de ta escrevendo, as únicas vezes que eu
escrevia assim era uma carta pra alguém, muito dificilmente, eu tenho tendência mais a ler
do que escrever, não sei, foi sempre assim, eu não sei o porquê. Escrita só no hábito mesmo,
na sala de aula, o necessário, mas é muito mais pra leitura comigo. Esse ponto é um período
bem longo, na trajetória do ensino fundamental pra o 2º grau foi bem longo o período, mas
isso não me prejudicou muito não, eu tava sempre em atividade realmente.
Quando engravidei, eu simplesmente engravidei com um namorado meu, ele não
assumiu, não registrou, meu menino só tem o registro comigo, com meu nome... Bom, ele não
assumiu e eu resolvi assumir a criança, normal, mesmo sem saber o que ia acontecer, resolvi
assumir. Depois ele ficou sabendo, não dei muita importância e continuei minha vida.
Quando engravidei eu estava trabalhando na casa de Ana Maria Brayner, que foi uma
pessoa que me ajudou bastante, que sempre me incentivou, é, não! Foi... foi... não... – deix’eu
ver Analice, vamos retornar aos tempos, que tá tudo muito confuso na minha cabeça -,
quando eu fui pra Ana, Ana Brayner, eu já tinha meu menino, certo? Eu já tinha Anderson, o
tempo que eu parei de estudar foi devido mais a trabalho, porque eu trabalhava e num dava
pra eu ir a noite, ir pra escola, porque tinha que ficar com meu filho. Houve períodos que
durante o dia ele ficava com minha mãe e houve períodos que ele ficava na creche, no bairro
mesmo. Então só depois que eu consegui conciliar e convencer a minha mãe a ficar com meu
filho à noite ou encontrar alguém pra ficar com ele à noite, foi que eu pude retornar ao
estudo. Mas isso não foi nem minha mãe que ficou com meu filho, eu simplesmente passei a
pagar a uma pessoa pra ficar até eu chegar da escola, só assim eu consegui terminar o 2º
grau.
Então, quando eu passei a trabalhar na casa de Ana Maria Brayner - que foi uma
pessoa que sempre me ajudou e moralmente, porque ela era uma pessoa amiga, né? -, me
sentia muito bem, ela me tratava muito bem. Não havia lá, como em muitas casas,
discriminação, eu era uma parte, tomava conta da casa, da dinâmica mesmo; a gente se deu
muito bem, se entrosou bastante e ela patrocinou uma parte da minha escola, do material
didático, porque apesar do Serravalle ser público, na época o material didático tinha que ser
tudo comprado, então ela passou a me dar o material e sempre incentivando e até hoje
sempre me incentiva a estudar, a chegar, a alcançar, a procurar alcançar meu objetivo.
Olha, empregada doméstica, ela, a maior parte - se não todas - são discriminadas,
desvalorizadas, é simples, principalmente se for negra, né? Principalmente se for negra! Pra
falar, chegar no dia atual, eu fui na terça-feira fazer meu trabalho e vi uma senhora, uma
moradora, falar com a síndica que já tinha determinado que empregada doméstica não
poderia passar pelo elevador social e ela dizia assim: “eu levo meu cachorro, mas meu
cachorro eu limpo se ele sujar o elevador”, eu deixei passar tranqüilo, mas depois eu fiquei
pensando, quer dizer: o cachorro ela limpa, empregada domestica deixa sujo? Coisa dessa
tipo, sofre muito, mas muito com isso e é uma profissão que você pouco ouve falar que há
melhoria na situação dela, vamos supor, um justo salário, o FGTS, que não existe. É uma
profissão discriminada, totalmente discriminada.
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Eu não sei porque foi assim, esse meu desejo de estudar, no caso é que com todas
essas coisas os filhos dos patrões sempre estavam estudando e a maioria delas, das patroas,
sempre me incentivaram a estudar, nunca me quiseram fora da escola. Só tinha uma, uma
dessas senhoras – porque as que eu estou relacionando foram as mais importantes pra mim,
as que sempre me incentivaram – mas teve uma, Maria Emília Tavares, na Barra, que ela eu era menina ainda, tava no ensino básico lá no Santo Antônio da Barra -, ela não queria
que eu estudasse, chegou a me dizer que “a negrinha queria ser doutora”. Na época eu não
senti nada, eu simplesmente tava contrariando ela, era eu e ela só, e ela era uma senhora
idosa, então eu acho que ela sentia, não queria ficar sozinha e o pretexto dela era que eu não
deveria estudar, só isso. Se foi alguma outra coisa, no momento, naquele ali instante, não dei
muita importância não... Hoje eu acho que foi discriminação, né, “uma negrinha”, basta aí,
“uma negrinha querendo ser doutora”, porque os filhos dela eram todos doutores, então ela
tava achando que seria um absurdo uma pessoa, uma empregadinha, uma pessoa tão simples,
querendo ser uma doutora, um algo mais, né... Dona Maria Emília era negra, só não se
assumia, porque a pele dela é só um pouquinho mais clara que a minha. Mas é aquela pessoa
que não se assumia, por ter um grau mais elevado, por ta num nível um pouco mais alto...
hoje eu julgo como discriminação, mas mesmo hoje eu não me sinto discriminada, porque eu
não dou a mínima importância, quem me diga eu que seja negra que eu não seja, não dou o
mínimo de importância, eu olho só o lado humano mesmo da pessoa, seja branca, amarela,
seja como for. Eu vejo assim, se as outras pessoas não me olham desse jeito, problema delas,
eu me sinto assim e pronto. Mas na época eu não me tocava, eu não dava, aliás, nunca dei
muita importância a isso, então, se ela me dissesse que eu era negra ou se eu era feia, eu
nunca me dei muita importância; a única coisa que me ofendia muito era quando os meninos
me chamavam de girafa, porque eu era assim sempre muito alta, aí...*risos*... mas isso não
vem ao caso, tudo bem...*risos* mas é só pra não dizer que eu nunca me senti ofendida com
as coisas que ela dizia, eu sei e hoje eu digo: se eu sou negra, eu vou vencer como negra, eu
vou conquistar o mesmo espaço que qualquer outra pessoa, que qualquer outro ser humano
tem direito de conquistar, se o seu objetivo é ser um advogado, ser um médico, seja como for,
eu vou conquistar como ser humano. A cor da minha pele, pra mim isso não tem diferença.
Por causa disso, nessa época eu que tive que procurar a escola, porque eu tinha saído
da casa de minha mãe, Dona Valderez, e lá como eu já tinha tudo, não procurava nada;
então eu tive que pedir a empregada da vizinha pra procurar escola pra mim, os professores
foi que compraram os livros, porque eu não sabia de nada, não conhecia nada, então, eu
sempre tive esse desejo, eu lia muito, pegava os livros dos meninos pra ler, e eu sempre fui
muito curiosa, queria porque queria saber tudo que tava ali nos livros, então eu acho que
nasceu daí essa vontade de ta sempre estudando, eu sou a única na minha família que to
sempre estudando, quer dizer, das minhas irmãs, né, to sempre estudando, esteja na escola ou
não, eu to sempre com livro. Eu acho que nasceu daí...
Entre minhas irmãs, eu não tenho nenhuma universitária, todas já pararam de
estudar, algumas não concluíram nem o ensino médio; eu tenho um irmão que é pastor e
voltou, teve que voltar a estudar, não sei o que é que ele está fazendo, mas eu tenho uma
sobrinha, a filha do meu irmão pastor, que ta sendo universitária, mora o Maranhão. O
pastor Roque ele teve que retornar, não sei dizer porque, ele retornou agora, lá no
Maranhão, e não me passou comunicação assim, mas como eu era sempre a que estudava,
ele sempre pegava uma pontinha dos meus livros, sabe? Lia o livro de economia, porque lá
ele como pastor tem que saber administrar, tem que saber como falar, pronunciar e tem que
saber entender o que ta lá pregando! O que ta falando, tem que saber o que ta pregando, né?
Por favor, pelo amor de Deus! *risos*...Ele passou a estudar, creio eu que ele esteja
retornando, talvez no ensino médio... de certeza não sei, mas pela minha base, eu acho que
no ensino médio.
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A geração mais velha da minha família não foi alfabetizada e nem continuaram
estudos, acho que já vem da geração, da vida peculiar deles, não sei bem dizer. Talvez a
situação, a falta de aproximação com pessoas que julgam importante, que estejam buscando
uma educação; acho que faltou muito a integração delas com essas pessoas que estejam
buscando uma alfabetização, um estudo. Eu acho que foi muito mais a falta de contato da
educação com eles, não chegou lá, entendeu? É isso que eu acho no caso da antiga, tiveram
essas dificuldades, territoriais talvez, regionais, financeiras também: sempre na luta ali e a
importância às vezes... Porque, olha, a maioria dos meus familiares sempre morou bem
distante das grandes cidades, mesmo do centro da cidade de Ruy Barbosa, eles sempre
moraram distante disso, então ficou, creio eu, muito mais difícil para eles ingressarem numa
escola. Se os meus avós, bisavós já não tinham isso, nem sei dizer, não tinha essa
aproximação da educação, muito menos eles tiveram, exatamente por causa da localização
da moradia deles, quando eles vinham à cidade era só pra trabalho, vender alguma coisa e
iam, entendeu? Então não houve essa aproximação, eu acho que por isso é regional, por isso
é territorial, da distância da moradia deles pra localidade da cidade, pro centro...
O que ta acontecendo com o caso das novas, a minha geração, que ta chegando - de
filhos, de primos, de sobrinhos -, ta tendo muito mais contato através de jornais, revistas. A
informação que ta chegando até eles e a necessidade inclusive do mercado de trabalho da
gente ta sempre com a cara no livro. Então a geração ta pra isso aí...*risos*... o que eu
espero é que a próxima geração da minha família siga uma outra trajetória da dos meus
antepassados, quer dizer, tem que seguir, né? A realidade é que tem que seguir, tem que ser
bem diferente. Minhas irmãs, eu tenho uma irmã mesmo que eu sempre incentivei - como eu
recebi incentivo -, eu sempre procurei passar incentivo pra elas, até hoje mesmo, eu tenho
irmãs minhas que eu acho que elas ainda podem retornar aos estudos, só depende da gente,
mas é esforço mesmo, é vontade da pessoa querer retornar, mas a maioria não faz questão,
acham que já passou da época, que já ta muito velho, quer é mais descansar.
Inúmeros foram os elementos que concorreram para bloquear o processo de formação
educacional de Analice, sendo o racismo um deles. Ainda que com as dificuldades, a
persistência da depoente - com o apoio de colegas de profissão e professoras, garantiu que ela
pudesse – possibilitou que ela concluísse os estudos. Como pudemos ver em seu perfil, o
racismo marcou intensamente a vida de Fabíola, interferindo nas suas relações familiares;
ainda assim, isto não impediu que sua família paterna, que perpetrou o racismo, tornar-se
referência em alguns aspectos de sua formação, o que - para nós - denota a complexidade
deste fenômeno:
A minha família por parte de pai, eu não sei se isso é genético - acho que isso não
existe não, né, *risos*...pensamento antigo esse meu -, mas na minha família do lado de meu
pai todos são professores, até meu avô – ele é professor também. Se não me engano são cinco
mulheres e três homens com meu pai, todos professores, meu pai não é professor não, acho
que meu pai fez administração, se eu não me engano, nunca perguntei...mas todos são
professores. E minha mãe, eu me lembro, me levava pro hospital onde ela trabalhava e me
fazia ver partos, que trauma né?, me fazia ver os partos, “venha ver, venha ver, venha ver
aqui a criancinha...venha aqui”, ela queria me familiarizar porque ela queria que eu fosse
médica, queria que eu me formasse em medicina, só que eu não me via...até então quando
alguém me perguntava eu dizia que sim, que eu ia me formar em medicina, também pelo fato
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de minha avó ser cardíaca, ter problema de coração, e eu também, nasci com problema de
coração, aí eu dizia: “eu vou ser médica porque eu vou cuidar de mainha”, eu chamava
minha avó de mainha. Minha mãe me levava pra conversar com os médicos: “aí, pergunte a
ele o que ele faz”, ela tinha essa curiosidade, “pergunte a ele como é que ele faz, como é aqui
o trabalho”, aí eu perguntava diziam, e os médicos ficavam conversando comigo. Desde que
eu nasci, minha vida era naquele hospital, eu nasci lá, né, minha mãe trabalhando. Com nove
meses ela continuou trabalhando, na hora do parto foi ela mesma que se ajeitou, “eu quero
cesária, eu quero uma cesariana”, aí o médico, “não, você vai fazer normal”, “não, não
quero normal, eu quero cesariana”, ela ajeitou tudo, depois deitou na maca, “pode vim fazer
minha cesariana”...*risos*...e eles fizeram a cesariana dela, e assim que eu pisei no mundo...
até hoje eu vou lá, tive minha filha lá, “e aí meu tio? e aí minha tia? Tudo bom?”, “bença a
não sei quem, bença a não sei quem...”, que lá é assim que a gente conversa com as pessoas,
e eu sou bem conhecida lá, minha filha também...
Minha mãe queria que eu fosse médica, mas quando chegou na época que eu fui fazer
o magistério, porque lá tinham duas opções: ou você faz o magistério ou você faz o ensino
médio, aí eu falei: vou fazer magistério porque se eu terminar pelo menos posso ensinar.
Visei a área financeira, né...e nisso eu me encontrei. Porque quando eu fui estagiar era
horrível, os meninos na terceira série não sabiam ler, eles passavam, empurravam as
crianças sem saber ler só para não ter trabalho, aí eu lembro que eu fiquei o ano todo,
acabou meu estágio e eu fiquei com mais uma colega minha que hoje já se formou, fez letras
vernáculas. E a gente ficava lá, ensinando, se dedicando, fazendo aquele dever no
mimeografo, ensinando o pessoal a ler, foi um projeto muito bonito que a gente fez na escola,
e a gente passou pra outras escolas, nestes três anos de magistério nós passamos por três ou
quatro escolas, alfabetizando essas crianças dentro da escola, não eram as crianças de fora
da escola, eram as de dentro da escola!, que eram analfabetas, tinham algumas crianças que
nem tinham coordenação motora, que estavam na terceira, quarta série – me pergunte como
– aí as professoras diziam: “não tem mais jeito não...é filho de quem? É filho de quem?”... a
gente ficava agradando as professoras, “a gente fica com eles”, aí elas iam, saiam, e a gente
tomava conta da classe...acredite!
Eu acho que tem até uma teoria, no próprio magistério eu vi isso, uma teoria de que o
meio é que influência o indivíduo, e essas pessoas, essas professoras, por terem um
pensamento meio retrógrado pensavam que, por ser filho de alguém... não sei, eu nem
conhecia os pais na verdade pra saber...*risos*.. “ah, é filho de quem? Avemaria, é burro!
Não tem jeito não...”, e às vezes só um carinho, uma atenção, pegar na mão e dizer faça
desse jeito, tente desse jeito...ou então usar uma palavra que eles usam no dia-a-dia, usar
uma música que eles gostam, a gente usava músicas que eles cantavam assim, do pagode até,
e eles pegavam, conseguiam o que a gente queria né, que era que eles começassem a ler.
Quando a gente viu aquelas crianças, eu achei um absurdo aquilo, fora de lógica, eu
disse “onde estes meninos vão parar?”, é por isso que a crise nesse mundo está desse jeito,
porque a base é a educação, se você não tem uma base, você não pensa, se você não tem um
senso crítico, se você não tem uma consciência do que é o mundo, você nunca vai saber o que
você quer pra você. Aí a gente conversando achou que, por causa dessa carência, deveria
fazer o projeto e a gente passou pra sala, não foi só eu e ela, outras pessoas na sala
desenvolveram nas suas classes, nas suas escolas, porque a deficiência não tava só na escola
que a gente estava, estava na cidade toda, porque lá é o seguinte, são várias escolas,
municipais, estaduais...municipal e estadual né? Pública e do estado? Eu não entendo, mais
ou menos isso...é a do governo e a do estado... Eu não sei...sei que era uma diferença assim, e
são várias escolas, lá tinha uma base de umas seis escolas pra cidade toda...mais ou menos
isso. E aí dividia duas pessoas, duplas, pra ficar nas escolas e a gente tinha que fazer
relatório, e todas as escolas apresentavam essa dificuldade, então num debate, falando sobre
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isso, a gente chegou e tocou no assunto, meio até com medo, né, porque às vezes o professor
não permite que se envolva tanto, porque não ta no planejamento deles a gente se envolver
tanto, aí a gente não falou nada, então teve um dia que eu falei assim: “ó Luana, ‘bora falar
porque a nossa colega fulana de tal disse que na escola dela também tem alunos que não
sabem nem ler...”, porque às vezes a gente fazia um debate, fazia debates sobre isso: “e aí,
como é que foi seu dia de aula?”, aí as meninas diziam: “tive um pouco de dificuldade
porque tinha alguns alunos que não acompanharam”, aí ela explica: “porque não
acompanharam?”, “porque não sabiam ler”... através dessa observação a gente começou a
passar as nossas experiências, não passamos diretamente pra classe, a gente foi chegando
para algum grupo de colegas e foi passando, depois a gente resolveu abrir, e aí a gente foi
até bem recebida né, a proposta, o pessoal levou adiante.
Minha mãe não queria que eu fosse professora, “você vai viver com esse salário de
fome...você vai viver com salário de fome? Você tem tanta coisa pra fazer, faça então direito,
e que não-sei-o-que, e que não-sei-o-que...” mas depois eu falei: “não, eu vou, eu quero fazer
o que eu gosto, eu amo essa profissão, eu sei que é difícil...”, pra você seguir essa carreira
tem que ter amor...não é hipocrisia nenhuma, tem que ter amor mesmo...aí eu disse a ela que
queria seguir e ia seguir, e até hoje o meu objetivo é esse, seguir a carreira de educação...
Depois que terminei o magistério eu achei logo, imediatamente, um emprego, mas eu
comecei a ensinar numa escola particular, é mais fácil pelo fato da cobrança ser maior pelo
fato das pessoas tarem pagando, eu acredito que nem todos os pais tem a mesma consciência
que a minha avó tinha, que a minha mãe tinha, de estar sempre no pé, se bem que eu estudei
em escola particular, só vim começar a estudar em escola pública a partir da quinta série.
Mas eu percebi, na escola pública, que nem todas as mães têm essa consciência, às vezes
tinham alunos lá que eu nunca tinha visto os pais, as crianças iam às vezes só por causa da
merenda... porque tem lugares lá em Santo Amaro que é muito assim agreste, as crianças têm
aquela barriga grande, às vezes não tem nem saneamento básico direito, tem uns lugares lá
mais pra dentro da cidade que é assim, então nem todo mundo tinha essa consciência, nem
todos os pais... só que na escola particular é diferente. Eu achei a realidade um choque, a
diferença da realidade da escola pública pra escola particular, até então eu não tinha
ensinado em escola particular, e aí eu pude ver a diferença, a cobrança dos professores, tudo
que eu achava que deveria ter na escola pública eu vi na escola particular, aquele interesse
dos professores, o carinho com os alunos, aquela responsabilidade de você ta dando sempre
uma coisa a mais...é essa a diferença.
A família de Fabíola, especialmente sua avó e mãe, desenvolveu estratégias para
garantir a formação escolar dentro de casa. A ênfase na educação como principal porta de
acesso a níveis sociais mais reconhecidos é corrente em muitas famílias negras. Esta
percepção não está necessariamente atrelada a uma formação escolar prévia da mãe ou do pai.
Robson relata como sua mãe, que não teve oportunidade de uma escolarização além das séries
iniciais, incentivava-o a estudar:
Rapaz, minha vida escolar... primeiramente eu estudei na escolinha comunitária da
Engomadeira, na chamada Sede, que era... é uma das associações, era uma das associações
da Engomadeira. Estudei, comecei lá, depois em mil novecentos e alguma coisa...*risos*...no
tempo em que tinha primário no Roberto Santos. Cê sabe que ali já teve primário? Eu estudei
ali quando tinha primário, veio! O Roberto Santos ia da primeira série ao terceiro ano do
segundo grau. Comecei lá, fiz a primeira, segunda e acho que terceira série lá, a quarta eu já
fiz em outro lugar. E daí por diante foi passando, perdendo, mais perdendo do que passando.
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Depois voltei a estudar a noite, aí parei de estudar. Só eu voltei depois que minha mãe
faleceu. Mas meu histórico escolar não foi assim dos bons não viu... não foi dos bons não,
*risos*...Acho que eu se eu tivesse 10 anos mais novo, com a mente que eu tenho hoje, acho
que eu hoje iria a algum lugar. Mas o histórico escolar não foi bom, não. Mais devido a essas
coisas sócio-econômicas. Não por falta de incentivo de minha mãe, que me incentivava pra
caralho. Mas... cê é desleixado. Você quando é pequeno, você é foda. Ta num meio que todo
mundo é assim! Você tende a ser assim também. Porque, você quando é pequeno vai muito
pelos outros, né? Acredito naquele ditado: “quem se junta com porcos, farelos come...”
Robson avalia outras influências no processo de formação educacional, especialmente
o meio social e cultural, expresso através da idéia das “boas e más companhias”. Ainda que a
família figure para Robson como um fator importante, ele reconhece a presença de outras
forças que atuaram sobre ele de maneira considerável. Para a família de Emerson, a educação
também tem papel destacado. Assim como Robson, Emerson avalia que cada pessoa está sob
diversas influências de seu meio social, mas para ele a força de vontade é capaz de suplantálas:
Até a 5ª Série, do maternal até a 5ª Série, eu estudei num colégio particular, era o
Cruzeiro do Sul, não, primeiro Rosa Vermelha e depois Cruzeiro do Sul, ficava ali nas
Barreiras, isso através do trabalho do meu pai. Era uma bolsa que eu recebia, bolsa do
MEC, depois, quando eu tava acho que foi na 5ª pra 6ª Série, aí cortou essa bolsa e eu tive
que ir pro colégio público, depois, saindo de lá, eu fui pro Adroaldo, que fica ali no Resgate,
colégio público coisa e tal e fiquei lá até o primeiro ano, porque lá era só até o Ensino
Fundamental. Depois eu concluí o Ensino Fundamental e fui pro Ensino Médio, pro Senhor
do Bonfim, que fica ali nos Barris. Quando cheguei no primeiro ano, eu conclui normal, mas
lá tem muitas agências de estágio e foi nessa que através de um colega, ele foi me
incentivando, e eu fui correndo atrás junto com ele de várias agências de estágio, mas esse
colega meu que tava correndo atrás comigo não foi muito bem sucedido, ele não conseguiu
não... eu consegui, graças a Deus, entrei num, através dessa agência, entrei num
supermercado, que era estágio de 6 meses, mas gostaram do meu trabalho e fiquei mais 6
meses e depois mais 6 meses... até concluir, entendeu? Do segundo ano em diante, até
concluir... ela só me segurou lá até concluir os estudos; porque estágio só você tando
estudando.
Minha família me incentivava, principalmente meu pai, por ver a situação de hoje em
dia. Meu pai, de repente vendo lá no trabalho dele como era o mundo das outras pessoas
queria alguma coisa melhor pra mim, ele sempre me incentivou. Pra eu não ficar na mesma
situação que ele ta, a nível intelectual, em nível de conhecimento. Mas eu acredito que essa
vontade de estudar vem de mim mesmo. Porque cada pessoa tem a sua cabeça, mesmo com o
incentivo de outras pessoas, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho, a motivação que tenho,
o interesse que eu tenho, não ia conseguir não, não ia dar certo; tem muitas pessoas que tem
interesse mas vem outros, terceiros, e falam assim: “ah, ta muito difícil...”, “ah, você não vai
conseguir...” e elas desistem. Eu já me deparei com muita gente que já me disse: “ah, você
não vai conseguir”. Tiveram vários casos. Pessoas falando as várias graves dificuldades que
é hoje em dia, até colegas meus na escola mesmo, falando assim: “ah, lá fora ta muito difícil,
você não vai conseguir” e eles mesmo se acomodaram, concluíram e só. Mas eu sempre tive
a minha cabeça, eu quero correr atrás dos meus objetivos.
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Gerenciar a necessidade de sobrevivência – representada pela entrada no mundo do
trabalho, muitas vezes em condições precárias – com a formação educacional é uma constante
na vida das nossas colaboradoras e colaboradores. As trajetórias educacionais de Analice,
Emerson, Fabíola, Rebeca, Robson e Sivaldo foram marcadas em maior ou menor grau por
suas relações com o trabalho, especialmente no tocante a conclusão do Ensino Médio e a
tentativa de entrar na Universidade. Se na visão de Robson, o meio social e cultural
impuseram limites à formação escolar inicial dele, estas limitações se perpetuam através das
necessidades financeiras, estruturais, que o impedem de avançar nos estudos:
No momento sou vigilante, no meu futuro eu espero o melhor, né, mas isso quem vai
ditar é a regra das circunstâncias, da vida. Porque cada dia é um dia. Você tenta alguma
coisa melhor, mas sempre aparece um empecilho. Eu olho pra meus vizinhos e penso que se
eles tivessem um pouco da visão, porque tem muito vizinho, pelo menos os vizinhos de frente
assim que eu tenho, eles tão ainda muito abitolado à TV, os cara só querem saber de
cachaça, futebol, farra e ficar entretido na TV, só isso...os cara não se ligam em estudar, não
procuram ler, não procuram nada disso...então, pelo menos por enquanto, não to vendo esta
perspectiva deles tentarem melhorar, porque eu por enquanto, pelo menos to tentando, to
lendo alguma coisa, to procurando fazer algum curso sempre que dá. Não sei se vou
conseguir chegar à faculdade, não sei se vou conseguir entrar ou na UNEB ou na Federal, eu
não sei...isso é o destino que vai dizer. Porque cada dia que passa fica mais estreito, não por
falta de vontade, mas por força de muitas coisas, principalmente financeira, porque você tem
que abrir mão de alguma coisa e hoje eu tenho família, hoje eu tenho que ou estudar ou
trabalhar, infelizmente é assim no Brasil que a gente tem, a gente não tem essa oportunidade.
E quanto mais o tempo passa, é ruim, e quando você tem família é pior ainda. Mas eu
pretendo, espero que seja o melhor, espero sempre tentar ta estudando, sempre ta fazendo
alguma coisa, e se algum dia eu entrar na universidade, melhor ainda, né, terei esse objetivo;
mas pra isso realmente precisa se ter uma base e infelizmente a base eu não tenho, tenho só a
força de vontade, mas não tenho a base. Mas eu pretendo derrubar a estatística que aponta
pra essa coisa aí penosa que é educação.
A universidade pra mim eu não sei definir muito bem, acho que é um meio de
conhecimento, de elevar o ser humano, no meu modo de ver, a um nível mais alto da
educação, de preparar as pessoas pra um futuro melhor. Agora o meu futuro dentro da
universidade eu não sei. Realmente, sendo sincero, não sei se vou conseguir chegar lá...força
de vontade eu tenho. Mas o que falta realmente é estrutura financeira pra isso, e tempo.
Fabíola, assim como Robson, também busca alcançar a universidade como um meio
de elevação educacional, vista como mais um instrumento para se afirmar diante de uma
sociedade excludente. No seu processo de transição do Ensino Médio para o chamado Ensino
Superior, a dificuldade econômica ou pelo trabalho não se tornou o principal impeditivo,
porém sua gravidez acabou por desacelerar seu ritmo na luta por acesso à universidade:
Minha vida profissional como professora foi pouca. Eu fiz muito trabalho
comunitário, como eu freqüentava a igreja né, lá na igreja eu alfabetizei idosos porque eu
notava que tinha pessoas que estavam com a bíblia de cabeça pra baixo, não liam, e eu
ficava muito atrás com minha vó, sentava muito atrás, gostava de ficar no meio dos velhos,
então percebi, aí fui a direção da igreja, o pastor, que por sinal é uma pessoa muito
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inteligente, pastor Samuel Couto, ele é daqui de Salvador, na época tava fazendo filosofia, a
gente conversava horas e horas, eu queria um dia fazer filosofia... um dia eu vou fazer, antes
de morrer... *risos*...e a gente conversava muito sobre educação e ele me incentivava muito,
incentivava muito os jovens a estudar e eu conversando com a esposa dele que era da parte
social da igreja, falando a respeito dessa carência, falei assim: “pôxa seria bom se na igreja
tivesse esse trabalho”, e ela falou: “então bora fazer” e eu encarei essa. Foi um desafio
grande viu, porque foi muita gente. Até hoje quando eu vou lá as velhinhas me abraçam, “e
aí ta lendo já?”, algumas começaram a ler mesmo, com outras foi mais difícil, porque eu
parei, era pela noite, e eu parei porque ia entrar num curso pré-vestibular que também era a
noite e pra mim não dava, então parei de dar as aulas, mas fiquei mais ou menos um ano
nesse curso comunitário. Nesse meio tempo eu trabalhava, tava trabalhando e fui fazer
cursinho pré-vestibular né, fiquei um bom tempo, prestei vestibular pra letras com francês
porque me disseram que a concorrência era pouca mas, horrível, me dei mal, letras com
francês *risos*. Porque me falaram que dava praticamente no mesmo, que eu ia dar as
matérias que o curso de letras dava, mas só que eu ia pegar francês, aí eu não me preocupei,
eu só queria passar e fiz em Feira de Santana na UEFS - que é minha universidade do
coração, que eu sou apaixonada, um dia ainda vou fazer lá alguma coisa - *risos*... Foi
nesse meio tempo que eu prestei vestibular, não passei, continuei fazendo meu cursinho e daí
engravidei. Conheci meu esposo, né, aqui em Salvador, nos conhecemos por telefone,
começamos a namorar por telefone e aí quando nos conhecemos, meses depois a gente se
envolveu e tal, começou a namorar mesmo, eu engravidei e nos casamos, como eu estava
grávida eu não pude ficar na escola mais, porque eu tinha só assinado o contrato, eles não
tinham assinado minha carteira ainda, então eu não pude continuar, aí eu desisti, é...desisti
não, tive que sair do emprego, e a gente se casou aqui em Salvador.
Vista muitas vezes de maneira conflituosa pelas colaboradoras e colaboradores, ora
como objeto de desejo e ora obstáculo a ser superado, a universidade não escapa à crítica de
Analice, devido a sua função social não cumprida e seu caráter elitista, para ela, o “muro” é
uma metáfora pertinente para o espaço universitário:

A universidade... *suspiro*... a universidade, o que eu considero é que ela... vamos
supor: a pública e a privada, certo? Bom, a pública foi feita, deveria ter sido feita, para as
pessoas que realmente não tem condições de pagar uma faculdade, de ter ingresso a um bom
ensino superior; o que não é o caso, não está acontecendo; as dificuldades das pessoas de
baixa renda chegar às faculdades que são muitas, é difícil, existem burocracias, existem
dificuldades nessas faculdades para ingresso dessas pessoas que querem realmente
participar, então fica difícil... O que é a faculdade, aos meus olhos: eu quero chegar nela e
ela tá dificultando! *risos*. Dificultando processo! Eu passei por um processo de educação
não simultâneo, né, assim, direto. Tive muitas paradas, parei de estudar, coisa e tal, então
ainda tem que verificar que tem muito, não só eu, tem muitas senhoras, senhores, jovens, que
sempre tiveram dificuldade em ingressar numa faculdade devido ao processo seletivo que é
pesado, principalmente pra quem sempre estudou em escola pública, que teve que encarar
estudo porque tem cara de pau mesmo, porque tem coragem, quer realmente, mas que não
tenha mesmo nível que quem sempre estudou em escola particular; não é a mesma coisa, por
mais que eu queira, por mais que eu estude, por mais... claro que houve notícia de que:
jovens que passaram em faculdade, que passaram em vestibular, mas se você - que sempre
estudou em escola pública -, se você for ver, eles só fizeram estudar, num tiveram que
trabalhar, tiveram a mamãe, que teve se esforçando, suando, para que ele entrasse na
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faculdade, mas, e eu? Sempre trabalhei, sempre estudei, como é que eu fico? Não só eu, como
muitas outras pessoas? A minha deficiência é muito grande, por causa do ensino público,
apesar de eu ter pego o Serravalle, que é uma boa escola, e o Marquês de Maricá, que é em
parte *risos* eu me considero uma privilegiada porque o Serravalle sempre foi muito bom e
esse intuito meu de está sempre lendo sempre me ajudou em alguma coisa, mas não dá, o que
eu sei ainda não deu pra eu chegar lá, então a minha deficiência é muito grande pra eu
chegar e isso é um empecilho, essa avaliação que é muito apertada pra quem nunca pôde ter
uma educação mais sólida, mais firme, melhor, então fica difícil, por isso ela dificulta pra
mim, pra mim e pra outras pessoas também... Eu me vejo diante da universidade como se ela
fosse um muro pra mim, que eu estou lutando pra ultrapassar, certo? Mesmo com toda
dificuldade que elas possam colocar diante de mim, eu vou me esforçar. Não sei quando, mas
vou ultrapassar essa barreira aí. Acho que qualquer pessoa, né? Se lutar, pode conseguir. E
diante dela, é isso aí: eu a vejo como um grande muro, mas com possibilidade de ultrapassar.
Sobre o meu futuro, o que eu quero e desejo é uma vida bem melhor. No decorrer
desse processo todo, a coisa que mais me trazia prazer sempre foi ler, eu sempre gostei de
ler, viajava lendo *risos*. Bom, então o que eu quero, o que eu desejo é me profissionalizar,
ter uma profissão, porque apesar de que ser domestica é ter uma profissão! – ainda que
desvalorizada, mal vista - não é isso que eu quero, não é isso que ta em mim, que ta pra o
resto da minha vida né? Então o que eu quero, o que eu espero é a minha profissionalização,
fazer uma faculdade, ter uma vida melhor, não só pra mim, porque eu acho que eu
melhorando minha vida culturalmente, financeiramente, eu posso - começando pela minha
casa, por minha família - já ta contribuindo pra melhora deles, seja qual for, principalmente
porque eu quero fazer Direito *risos* o que vai ajudar bastante, não só pra minha família,
mas pra quem convive ao redor de mim, também acho que eu vou, só pelo fato da experiência
de ta sempre lutando, mostrar que a gente pode chegar lá, na luta; mas temos que sempre
está permanecendo na luta e com um objetivo, tem que ter um objetivo aonde que se quer
alcançar, porque se não a luta vai ser em vão. Se a gente não sabe aonde quer chegar, como
é que fica? Mas eu sei que não vai ser fácil, como nunca foi, mas eu posso... tenho certeza
que vou conseguir, vou chegar onde eu quero *risos*.
O conflito trabalho versus estudos muitas vezes é resultado da imposição da
necessidade econômica imediata – dimensão do trabalho - sobre as possibilidades geralmente
remotas de uma formação escolar no chamado nível superior. Porém, o trabalho e a educação
não são necessariamente excludentes; tendemos a pensar que existe uma educação voltada a
formação de quadros sociais dirigentes, ou de quadros diretamente ligados à camada dirigente
da sociedade, e uma educação voltada à formação de trabalhadoras e trabalhadores das
chamadas classes baixas. Neste sentido, os trabalhos geralmente desempenhados por nossas
colaboradoras e colaboradores - de açougueiro, diarista, vigilante, professora “leiga”,
operadora de telemarketing, jornaleiro, auxiliar de distribuição (i.e., carregador), etc. –
refletem tipo de formação que receberam.
O relato de Emerson demonstra a percepção por parte do pai dele desta relação
trabalho/educação, que tende a tornar o trabalho especializado – geralmente produto de uma
formação universitária – acessível apenas a quem teve o privilegio de não trabalhar e estudar
simultaneamente. Por outro lado, para Emerson, a falta de experiência profissional no
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currículo é um elemento complicador para a colocação no mercado de trabalho dentro das
profissões menos especializadas e mais acessíveis:
Me considero uma pessoa batalhadora, porque desde o meu princípio, numa época
que eu só estudava, meu pai queria o quê? Que eu só estudasse, não procurasse esse negócio
de trabalho, que procurasse depois. Ele queria que eu só estudasse, pra eu completar logo os
estudos, porque segundo ele, com o estudo, eu teria oportunidades melhores e se só
estudasse, eu ia ter mais tempo pra completar os estudos ia ser melhor. Mas eu sabia que ia
ficar muito mais difícil pra conseguir um emprego só estudando. Porque, se eu concluísse,
eles iam ver o quê? “Ah, você nunca trabalhou, não tem experiência nenhuma”, e ia ficar
muito mais difícil. Porque eu via né, pela televisão, que as empresas só queriam gente com
experiência, com experiência em alguma coisa. Eu sabia que até mesmo pelo fato de ver até
minha irmã que concluiu e num tá conseguindo nada, por nunca ter trabalhado. Fica muito
mais difícil. Eu tinha esse negócio na cabeça que tinha que arrumar um estágio, pra depois,
quando tivesse concluído, conseguir um trabalho.
Então, quando eu tava no meu primeiro ano, eu comecei a correr atrás de estágio,
porque com um estágio quando eu completasse ia ficar mais fácil né? No meu primeiro ano
eu não consegui. Me inscrevi em várias agências, mas não consegui. Mas a partir do segundo
ano, eu já consegui, estagiei no Mazani, um Supermercado lá na Pituba. Eu era estagiário,
era empacotador, mas também fazendo diversas coisas. Depois que eu concluí, que eu já
tinha essa experiência no Mazani, ficou mais fácil arrumar trabalho; mais fácil entre aspas,
porque foi muito difícil a procura aí, muito difícil, porque hoje em dia o emprego tá muito
difícil.
Eu tenho minha irmã mais velha e tenho meu irmão mais novo, minha irmã tem uns
vinte, vinte e cinco anos, meu irmão tem dezenove. Atualmente eles estão estudando. Meu
irmão completou agora e minha irmã já tem algum tempo. Eles estão procurando um
trabalho, mas infelizmente o mercado hoje em dia tá difícil, então eles tão só estudando, os
dois se matricularam agora, tão fazendo o “Faz”, Faz Universitário, aqui no Roberto Santos,
um pela manhã, outro pela tarde.
Meu pai queria que eu fizesse universidade, ele queria que eu completasse o segundo
grau primeiro, pra depois arrumar um trabalho e poder pagar minha faculdade, e até ele me
ajudar. Poder me ajudar, pra gente - eu e ele - tentar pagar, alguma coisa assim. Pra ele era
a melhor forma pra eu entrar na universidade, porque ele achava muito difícil, entrar numa
universidade pública, porque hoje em dia é muito difícil a pessoa passar numa universidade
pública, pelo grau de dificuldade. Mas a gente tentou, teve o ENEM lá, que ele sempre me
incentivou a fazer, e outras coisas mais.
Já meu plano também era trabalhar e puder pagar minha faculdade, fazer um curso
técnico ou ingressar na faculdade, as duas coisas, pra eu poder escolher. Eu quero fazer
alguma coisa em relação à indústria, em relação a curso técnico, quero fazer eletrotécnica, é
uma coisa que eu quero. Antigamente era só uma expectativa, agora eu posso mudar, agora
tenho uma oportunidade de fazer um curso técnico e até mesmo uma faculdade, as duas
coisas, eu vou tentar as duas coisas. A oportunidade tá em minhas mãos, por causa do
trabalho, o trabalho que eu consegui. Porque antes de ter o trabalho, eu era dependente de
meu pai, do que ele pudesse, das condições dele em relação a pagar a faculdade, se ele
poderia pagar, dentro dos limites dele. Porque ele já tinha a família, uma família grande pra
sustentar, e poder pagar alguma outra coisa, um curso, seria muito difícil, muito difícil.
Agora eu trabalhando, ficou mais fácil. Sou auxiliar de distribuição, trabalho na Coca-Cola,
em Simões Filho. A gente trabalha mais com produtos, na separação, arrumação,
carregamento e descarregamento.
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É um trabalho braçal, onde num envolve muito conhecimento, quer dizer, envolve
conhecimento entre aspas. A gente trabalha mais com notas, mas a base de tudo é braçal. É
uma coisa também: nessa área que eu to num pretendo ficar muito tempo, porque essa área
nos prejudica, esse trabalho que eu tô fazendo nos prejudica, principalmente a saúde, em
relação a coluna, essas coisas de peso assim, mas aí lá mesmo dessa área pretendo me
qualificar pra ser outra coisa, pra ser uma coisa melhor, pra subir lá mesmo... Lá a empresa
oferece a oportunidade pra você crescer, entendeu? Pra você ser uma coisa muito melhor.
Você precisa só de qualificação, porque a empresa só da oportunidade pra quem tá
qualificado, quem não se qualifica fica nessa mesmo.
Eu vim trabalhar lá através de currículo, meu pai também deu uma forcinha, mas foi
muito difícil no começo... eu botei currículo, meu pai levou meu currículo, teve uma seleção,
eram vinte pessoas pra quatro vagas a princípio, quatro vagas fixas e o resto tudo
temporária. Fiquei como temporário três meses e depois engrenei, aí me fixaram, e tô lá até
hoje, faz sete meses.
Como eu via meu pai trabalhando lá na indústria, numa multinacional, eu também
queria isso pra mim. Quando eu era mais novo, achava que era uma coisa legal, uma coisa
grande, agora eu mudei minha cabeça, agora eu vejo nessa multinacional várias
possibilidades, vários caminhos, dentro dela mesmo. Eu ingressando na faculdade, posso
tentar uma área lá, porque tem muita oportunidade de se desenvolver...
Mudou minha maneira de pensar. Porque antes eu não sabia como era. Eu pensava o
quê? “Ah, a Coca-Cola é uma multinacional, eu vou trabalhar lá e vou me aposentar lá”,
mas eu num sabia o que tava me esperando. A Coca-Cola é uma empresa grande,
multinacional, que envolve várias áreas. A pessoa o pensa o quê? Que todo trabalho lá é
bom. Mas na verdade num é isso. Trabalho bom é aquele que você tá qualificado, é aquele
que você tá preparado. Então preciso hoje investir em mim pra tá preparado pra conquistar
uma vaga melhor, pra ser alguém lá dentro mesmo, ou em outras áreas, outras coisas e hoje
eu tenho a oportunidade pra mudar isso.
Há pessoas lá que tão qualificadas, que têm alguma coisa melhor. São bem sucedidas.
Quer dizer, que começaram de baixo, se qualificaram, e hoje em dia estão numa posição
melhor, estão ganhando um dinheiro melhor, tão morando em casas melhores. As não
qualificadas, que são acomodadas entre aspas que eu falo, compram terrenos em lugares
com condições, é, que dão pra pagar, constroem casas, moram de aluguel, tem uns que
moram de aluguel, com condições assim só pra se manter e manter a família mesmo. Já as
outras, as qualificadas, não: tão buscando sempre investir, nunca vão parar, sempre investir,
investir. Tem um técnico de segurança do trabalho que eu converso sempre com ele e ele
sempre conversa comigo, sabe, ele me deu altas idéias, a gente conversa todo dia. Ele
começou de baixo, trabalhava numa empresa, era segurança patrimonial, aí ele conheceu
uma mulher né, pá, a mulher dele... ela já trabalhava, fazia enfermagem. Ele queria sempre
tomar um curso, já que ela era bem sucedida, até pra acompanhar ela. Ele ganhava acho que
era na época trezentos e cinqüenta reais, a mulher dele recebia um salário melhor e segurou
mesmo a onda dentro de casa, aí ele poderia fazer um curso. Ele foi acho que na escola de
Engenharia, num sei direito onde foi, procurar um curso de técnico de segurança no
trabalho, só que o valor era muito caro. Então ele conversou com um cara lá dentro pra ver
se reduzia o valor do curso e reduziu um pouquinho só o valor da mensalidade, que tava
muito alta e ele fez o curso, a maior parte do salário dele, que era trezentos e cinqüenta
reais, ia pra pagar o curso e outra parte pras despesas da casa. Ele sempre conseguia pagar,
conseguiu pagar a mensalidade, mas ele pôde também porque a mulher dele ajudou, a
mulher dele pagava as despesas, e eles conseguiram se manter. Ele conseguiu mais pela
ajuda da mulher dele, fez o curso em técnico de segurança do trabalho durante um ano. Após
concluir esse um ano do período de curso ele, que era segurança patrimonial, saiu do
195

trabalho dele, pediu demissão pra conseguir, pra ir pra uma coisa melhor, ele foi bem
sucedido, entendeu? Saiu rodando várias empresas, várias empresas do pólo, outras
empresas que eu não conheço direito... E hoje ele ta na Coca-Cola, um cara bem sucedido,
ele é técnico de segurança do trabalho e tem outro curso também, que é meio ambiente, ele
pretende fazer, cursar uma faculdade agora e ele disse pra mim que nunca pretende parar, e
isso daí ele ta tentando me incentivar, me contando as histórias dele, e também quer que eu
incentive outras pessoas. Até lá no meio onde eu trabalho também.
Acho que ele quer que eu incentive outras pessoas até pela história dele, pela história
dele estar embaixo, da ascensão dele. Ele estava embaixo, não era qualificado, não tinha
nada e hoje em dia tem muita coisa, hoje em dia ele é técnico de segurança do trabalho,
pretende fazer uma faculdade, fazer matemática, pretende fazer outros cursos, ele nunca
pretende parar e ta tentando me incentivar. Hoje ele é bem sucedido, comprou um
apartamento junto com a mulher dele, tem 1 filha e é bem sucedido. Pela vitória dele, ele
quer que eu vença também, quer que outras pessoas vençam porque muito problema também
é a falta de informação. Eu cheguei pra ele, - ele é amigo do meu pai né? -, eu cheguei pra
ele e eu tava muito mal informado... Eu acho assim que eu entrei no trabalho, tava ganhando
dinheiro mas não sabia o que fazer, meu pai querendo que eu tomasse um curso e eu não
sabia em qual área. A princípio eu queria técnico de segurança do trabalho, mas
conversando com ele, ele falou: “Olhe, técnico de segurança do trabalho é um bom curso,
mas só que tem muita gente se jogando nessa área e esquecendo das outras. Tem muita gente
que ta fazendo esse curso e não ta nem conseguindo estágio porque não tem mais vagas, tem
muita gente se jogando pra isso, e esquecendo as outras vagas”, e ele foi me falando outros
cursos, outros cursos bons, bem remunerados mesmo, eu fui olhar eletrotécnica, na escola de
Engenharia, e falei com ele, ele falou que era um bom curso e queria que eu fizesse também,
eu falei a ele que ele ia fazer...
(...)A Universidade pra mim é a porta pra tudo, entendeu? A porta pra oportunidade,
é uma coisa que ta muito difícil, difícil entre aspas. Porque a pessoa precisa de várias coisas,
várias coisas pra você entrar nela. Precisa de oportunidade, interesse e auxílio; auxílio
também: auxílio dos professores, auxílio seu mesmo, interesse seu, interesse dos professores,
que lhe qualificam pra você entrar nela. Tem a faculdade pública e a particular, a particular
nem todo mundo pode pagar, aí a gente prefere... prefere não, só pode tentar a pública
mesmo, por motivo aquisitivo e muita gente não consegue, muita gente não ta preparada,
muita gente ta tentando, muitas vezes aí quebrando a cara e muitas vezes não conseguem. E
eu me vejo querendo, querendo participar da universidade, né, correndo atrás... correndo
atrás dela.
Os mecanismos de solidariedade e as estratégias para a formação educacional não
estão circunscritas ao círculo familiar, o incentivo dado por um colega de trabalho a Emerson
e, mais, o estímulo para que ele repassasse a experiência entre os demais trabalhadores com
quem convive apontam para isso. É importante notar que, à exceção de Fabíola, nossas
colaboradoras e colaboradores não tem pai ou mãe universitária. Isto indica a ausência de uma
experiência próxima com o ambiente universitário, que poderia contribuir como referência,
com orientação e na elaboração de estratégias para a meta de entrar no chamado nível
superior. Para os depoentes e as depoentes a Universidade figurou, na maior parte de suas
vidas, como algo distante de suas realidades imediatas, tornando por vezes vagas suas
impressões acerca do que se vive e se faz dentro daquele espaço. Neste sentido, a
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universidade tem representado no imaginário e na prática social um lugar de reconhecimento
e é muitas vezes apontada como uma porta para benesses sociais; é esta a abordagem de
Emerson como vimos acima. Rebeca também faz essa relação:
Então eu vim pra cá, com a cara e a coragem, comecei a estudar aqui, primeiro eu fiz
cursinho, mas como eu só estudei magistério e era muita metodologia, estudando no cursinho
tinha coisas que não tinha visto por ter feito magistério e não ter oportunidade de estudar,
por exemplo, física, matemática, aí eu ficava voando... mas eu fui estudando, batalhando,
inclusive estudei no pré-vestibular do Cabula, foi aí que me ajudou muito, e hoje estou na
faculdade já, to fazendo CEFET.
Minha irmã morava aqui e engravidou... quando teve Vitor, meu sobrinho, ela
precisou trabalhar, então ele foi morar lá no interior com minha mãe. Só que eu acho ela
teve a necessidade de tá perto, de cuidar de Vítor, de cuidar do filho dela, então como ela
ainda trabalhava aqui eu vim pra ajudar, na verdade enquanto ela trabalhava eu tomava
conta de Vitor. Quando ele tinha cinco anos eu vim com ele, pra ficar tomando conta dele
aqui. Eu pensava em sair de Retirolândia, pensava alto... Pensava em sair da cidade porque
cidade pequena é uma coisa assim, não te dá oportunidade, é aquela coisa que emprego, os
cargos, já estavam todos ocupados, emprego não tem, você não tem muito o que crescer lá
profissionalmente. Acho que lá seguia muito uma hierarquia, sabe? Uma hierarquia que
ainda tem, por exemplo, os parentes dos poderosos da cidade todos são empregados, então
sempre uma hierarquia de poder lá.
Comecei a trabalhar com 20 anos, quando eu vim pra cá, né, comecei a trabalhar que
eu vim pra cá, porque lá eu não trabalhava, lá no interior. Trabalho numa empresa de Call
Center, e minha expectativa de futuro é sair de lá, primeiramente e procurar um trabalho na
minha área, procurar um trabalho na minha área, como profissional futuramente, porque eu
quero me formar pra trabalhar no que eu me formei, minha expectativa é essa.
Eu vou me formar ainda. Falando um pouco do agora de como eu passei, fui fazer
uma prova que não esperava ter passado, fiz uma boa prova, mas achei que a concorrência
ia ser demais, então não ia ter uma vaga pra mim, aí quando eu vi o resultado, eu achei o
resultado assim, nem cheguei a olhar, ligaram pra mim: “você passou”, nossa, fiquei muito
feliz, não esperava mesmo que tivesse passado.
É uma área que eu não conhecia, que eu tô começando a conhecer agora, que é
polímeros, trabalha com plástico, o nome do curso que eu faço é tecnologia em processo de
polimerização, tô fazendo no CEFET, e é um curso que tá ainda muito novo aqui na Bahia,
não é muito divulgado, mas é um curso promissor, lá dentro da universidade tem projetos
para transformar esse curso em engenharia, é um curso muito promissor. Quando eu fiz uma
prova, que eu me inscrevi no vestibular, eu disse: eu vou fazer isso, não conhecia, eu escolhi:
vou fazer isso aí... porque eu achei que seria uma coisa assim, ligada a trabalhar com
plástico, química, com essas coisas...então isso eu tinha idéia, lógico, eu tinha uma idéia do
que quê era, então eu escolhi esse curso, mas involuntariamente. O curso ainda não é o que
eu imaginava porque a gente ainda não teve uma matéria específica de polímeros, mas eu
acho que adiante a gente vai ver isso aí, a gente vai estudar realmente polímeros. Eu
sonhava, eu queria ser médica, ainda tenho, ainda vou ser, eu acho...*risos*...vou estudar
pra isso. Mas esse curso, eu acho que foi uma coisa que surgiu, uma coisa nova, é uma
novidade assim no mercado, então acho que seria uma boa porta de entrada para o mercado
de trabalho.
A universidade pra mim significa que estudar mais nunca é o suficiente, se você
parar, você vai ficar atrasado, então eu acho assim: você tem que estudar, estudar e estudar,
universidade pra mim significa isso. O papel da universidade que eu vejo na sociedade é
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formar profissionais pro mercado, pro mundo capitalista mesmo, o papel que eu vejo da
universidade é isso; ela deveria ter a preocupação mais em formar cidadãos.
Eu me vejo diante da universidade, assim, quero me formar uma profissional, uma
boa profissional, então pra minha vida é isso, eu vejo a universidade como uma oportunidade
de me tornar uma boa profissional naquilo que eu venha a fazer. O que me motivou a
estudar, justamente, é dar uma vida melhor para minha família, como as dificuldades eram
muitas, entendeu, e você tem aquele desejo de ajudar as pessoas se você não estudar no
mundo de hoje, você não tem nada, então o estudar pra mim é isso, buscar vida estável,
melhor,...
Na minha família de universitário eu tenho uma irmã, uma irmã Marivan, ela fez
pedagogia na UNEB em Serrinha, tenho um irmão, Gilson, que fez letras, e tenho uma outra
irmã que fez Geografia na UEFS, em Feira, Clemilda. As primeiras pessoas foram Marivan e
Gilson, eles entraram juntos, acho que tem dois anos já que eles estão na universidade e
Cremilda tem um ano. Para meus pais eu acho que significou muito, porque como minha mãe
não estudou e meu pai não estudou, eles ficaram muito felizes de ver que, assim, “os meus
filhos não são iguais a mim, não quiseram parar de estudar”, então tem aquela coisas: “ah
meus filhos são universitários e tal”, também tem isso.
Eu espero que os meus irmãos mais novos pretendam ser universitários, porque os
mais velhos que não estão na universidade, acho que não pretendem entrar, tem uns que já
estão casados, com família formada já, filhos, então eu acho que não têm essa preocupação
de entrar na universidade. Lá em Retirolândia isso de tentar entrar na universidade, ta se
tornando mais constante, quando eu vou lá, vejo as meninas estudando, fazendo cursinho pra
fazer faculdade, tem muita gente, muitos colegas de lá que tão fazendo também... e isso não
era uma coisa constante porque era uma coisa rara lá você achar um universitário na cidade,
agora não, agora todo mundo ta correndo atrás mesmo. Eu acho que lá ta mudando junto
com o mundo, assim, atrás de globalização, entendeu? É a competitividade de trabalho,
então ninguém quer ficar sem trabalhar, todo mundo quer sobreviver, então eu acho que todo
mundo ta buscando isso...
Como pudemos perceber, análise de Rebeca, a universidade é mais do que uma opção
de melhoria de condição social, ela tem se mostrado como um pré-requisito num mundo de
trabalho cada vez mais competitivo. Rebeca logrou ultrapassar a barreira do vestibular e, entre
as/os depoentes, é a única que atualmente está cursando a universidade. Como podemos ver
em seu depoimento, este passo representou um sucesso não apenas pessoal, mas familiar.
O déficit na formação de cidadãos por parte da universidade apontado por Rebeca
também transparecer na análise de Sivaldo, que traz uma importante reflexão acerca de uma
postura crítica necessária para participar do espaço universitário, reconhecendo-o como um
ambiente eivado de um conteúdo político próprio e com uma função na estrutura global da
sociedade. A universidade não seria, assim, apenas um lugar neutro de aprimoramento
técnico:
Antes, a minha vontade de entrar na universidade era para mudar um pouco a minha
vida, né, para ajudar minha família, arranjar um emprego melhor. Mas, com o passar do
tempo, eu vim percebendo que você só entrar na faculdade não é o bastante, é importante
você entrar e não continuar com a mente vazia, é importante você entrar com uma proposta
melhor, então, por isso que hoje meu sonho, meu objetivo é entrar numa universidade e com
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o passar do tempo lecionar história, para os estudantes do Quilombo Cabula, esse é meu
objetivo maior hoje na minha vida. Vontade de entrar na faculdade eu sempre tive vontade,
desde o 1º ano do ensino médio, os professores também deram importância, me incentivando
a fazer um curso pré-vestibular, entrar na faculdade, então eles tiveram também grande
importância nessa decisão. Minha mãe também sempre me motivou a estudar, a estar
estudando, sempre me motivou, minha irmã também sempre me motivou a tá estudando, os
meus amigos sempre me disseram que eu tinha jeito pra isso, tinha jeito pra ser universitário,
porque eles me viam realmente esforçado, ali, nos estudos, e hoje é isso, a minha perspectiva
de vida é essa, a minha melhor perspectiva é estudar, trabalhar, ajudar minha comunidade.
O Quilombo Cabula é apontado pelo depoente como um espaço de retorno, uma forma
de “ajudar a comunidade”. Mas qual o papel que o Quilombo Cabula tem desempenhado na
trajetória educacional destas e destes estudantes? Até que ponto podemos considerá-lo, tal
apontou o relato de Sivaldo, como um balizador para uma futura experiência na universidade?
Para isso, precisamos apontar quais as experiências narradas pelas colaboradoras e
colaboradores acerca do Quilombo Cabula: Como elas e eles vêem o Quilombo? Quais suas
impressões acerca da vivência em seu pré-vestibular?
Nos relatos, o Quilombo Cabula é referido mais do que como um espaço de
preparação técnica, é muitas vezes apontado como um ambiente motivador, responsável por
estimular a continuidade dos estudos. Esta situação é evidente no depoimento de Robson:
Quando eu voltei a estudar, foi curioso... eu quando voltei a estudar, voltei pra um
colégio, pro Senhor do Bonfim, ali pela Lapa... É... esqueci o nome...é Barros Reis? Não.
Como é ali, meu Deus?...Esqueci, mas por ali... Aí voltei, mas só que eu chegava lá atrasado,
porque no condomínio na época não tinha banheiro pros funcionários. Eu tinha que ir em
casa tomar banho e só chegava lá atrasado, sempre perdia o primeiro horário...aí eu desisti.
No ano seguinte, uma moradora que tem lá trabalha aqui no Roberto Santos...eu pedi a ela
pra me matricular. Ela me matriculou no Roberto Santos, voltei a estudar e concluí lá. O
primeiro, o segundo e o terceiro. Terminei o segundo grau no Robertão. Concluí no final de
2003. É o que? 4 anos né? No final de 2003.
Antes eu não via a escola como nada, eu não sei, acho que via como um passatempo,
alguma coisa nesse sentido, entendeu? Um passatempo, algo só pra passar o tempo. Depois,
eu já vim com uma certa perspectiva de terminar o segundo grau, porque eu tinha que ter o
segundo grau... na época que eu voltei, não era nem tanto a vontade de estudar, era mais
uma cobrança da sociedade de você fazer, ter o segundo grau. E depois que eu terminei,
quando comecei a fazer parte do Quilombo, que eu conheci através de Netinho, aí que me
veio essa vontade mais de estudar. É tanto que meu ensino, realmente, meu ensino como um
todo foi péssimo. Eu vim aprender muitas coisas como estudante no Quilombo, porque um é a
falta de interesse e o outro é a estrutura do colégio, que é precária, não oferecia muitas
coisas. Então, eu não conhecia, vim conhecer através do Quilombo...
Já o Quilombo eu conheci através de um colega chamado Neto, que eu chamava de
“Netinho”, lá no condomínio. Ele trabalhava com uma Baiana, e foi ele que me falou. A
gente conversando sobre escola, e ele me falou que tinha um curso na Engomadeira,
chamado Quilombo, que ele tava fazendo parte...tinha alguns professores e aí eu me
interessei e ele mesmo fez, se não estou enganado, fez a minha ficha. Eu passei a estudar lá,
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foi quando passei a me interessar pelo estudo um pouco mais. Até soube me identificar um
pouco mais com o estudo. Então aquela vontade de estudar foi através disso aí.
Faz o que? Sei lá, foram três anos, não foi? Não sei se foi no final de 2004 pra
2005...uma coisa assim. De primeiro o que me levou foi a vontade de estudar mesmo. Eu tava
em casa sem fazer nada, à noite ficar só assistindo TV...então, essas coisas todas assim, sem
ter o que fazer, aí eu fui por isso. Depois, chegando lá, eu tomei gosto pela coisa, ta
entendendo? Fui, mudei, junto com a idade. Você vai ficando mais velho e vai vendo que vão
surgindo outras coisas, fui pegando mais o gosto pela leitura, gostando mais de estudar. O
ruim que devido ao estudo ser precário você tem um pouco de dificuldade de assimilar as
coisas, e foi isso que tirou minha vontade, basicamente isso...
O Quilombo Cabula pra mim é uma fonte de conhecimento, né? Porque a galera
procura passar o que aprendeu pra outros que estão chegando, querendo aprender... É dessa
forma que eu vejo o Quilombo, como uma forma de grupo, de união. A experiência no
Quilombo pra mim foi produtiva, vuh? O Quilombo, pelo menos na minha forma de ver,
durante o tempo que eu tive lá, que eu tive dentro do Quilombo, foi proveitoso não só pra
mim, quanto pras outras pessoas que tiveram lá...eu vi dar resultado. Vi pessoas passarem,
mesmo que não na Federal, na UNEB, mas pessoas se interessarem e passarem em algumas
faculdades pelo ENEM. Eu vi algumas pessoas se interessando. Pena que não teve o apoio e
a estrutura necessária, mas a proposta foi boa e, realmente, deu retorno. Teve retorno pra
comunidade.
Eu espero que o Quilombo cresça, não só na Engomadeira, como na Mata Escura e
em outras localidades. Porque realmente as pessoas precisam estudar mais, já que o governo
não incentiva, não dá nenhum apoio. Então, tem que realmente surgir estes trabalhos bons,
assim como o do Quilombo, que realmente deu oportunidade a quem tem o interesse de
estudar. Porque não é só o cara ir pro Quilombo e ficar lá conversando, bagunçando, como a
gente já viu muito dessas coisas. Eu acho que o que tem que ser mudado é isso, de realmente
se interessar. Não por parte do Quilombo, mas por parte das pessoas que vão freqüentar o
Quilombo. Mas basicamente o que ser mudado, não – tem que realmente haver muito estudo,
chegar lá uma galera com vontade de ensinar e uma galera realmente com vontade de
aprender. Porque, eu penso assim: eu quando não quero assistir uma aula eu saio, sempre fiz
assim. Uma coisa que eu nunca baguncei foi na sala de aula, depois que eu vim crescer, acho
que quando pequeno devo ter bagunçado muito, mas depois que eu cresci, quando eu não
queria assistir aula? Pegava meu caderno, a professora tava dando aula, eu: “professora,
licença aqui”, e já fui...tá entendendo? Mas as pessoas têm que ir com compromisso; os de
ensinar, e os de aprender tem que ir com esse compromisso. Basicamente isso...
O Quilombo chegou com uma proposta boa. O Quilombo me mudou, me mudou como
ser humano. Você vê, você tem outra perspectiva de vida, você vê que realmente há incentivo.
O que o Quilombo mais mudou em mim foi o incentivo. Um incentivo a estudar, um incentivo
de você ser mais cidadão com as pessoas que tão próximas a você na hora que realmente
você precisa. Então basicamente neste aspecto o Quilombo mudou muito pra mim. A forma
que eu vejo, coisas que eu nunca pensei mas que eu creio que tenham mudado…porque hoje
você vê os cara sempre sem querer estudar e você com uma outra visão. Eu acho que mudou
isso aí, em relação a mim, a forma de ver as outras pessoas, né? De como as outras pessoas
não têm um interesse.
Eu não tinha feito esta análise, mas eu acho que o Quilombo deve ter mudado algo na
forma que hoje eu vejo a Engomadeira, o bairro que eu moro, sei lá...eu devo enxergar um
pouco mais, né? O lance das drogas, você vê, a gente - quer dizer -, a sociedade perdendo
tanto jovem pras drogas....tanto uns consumindo, quanto outros trabalhando com isso..acho
que nesse aspecto, ta entendendo? Hoje pra você tirar um cara que ta dentro da droga como
viciado é difícil! E um cara que ta vendendo droga pra você tirar ele de dentro, da droga pra
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fora, é muito difícil. Eu acho que esse aspecto da criminalidade, da droga, cresceu muito.
Acho que essa questão, não só a droga ilícita, como a lícita - o consumo excessivo de álcool.
A comunidade ta bebendo tanto, gastando tanto com bebida, mais com bebida do que com a
alimentação, essas coisas, do que com a educação.
Elementos como união e revalorização pessoal e do local de moradia são trazidos
como resultado da vivência no Quilombo Cabula. A aproximação com o curso se deu muitas
vezes de maneira espontânea, através de contatos entre amigos ou propaganda boca a boca.
Alguns relatos enfocam também a dimensão do Quilombo Cabula que extrapola a preparação
para o vestibular, como o de Rebeca:
Eu soube do Quilombo assim: eu tava passando na padaria e vi um cartaz na parede,
Quilombo Cabula, curso de pré-vestibular, e como eu queria estudar, né, eu fui lá. A
princípio eu achei que era só isso, um curso pré-vestibular oferecido pra comunidade, então
eu fui, mas aí eu comecei a estudar, comecei a conhecer o pessoal, comecei a conhecer o
Quilombo, e realmente eu vi que não era só um curso pré-vestibular, era muito além, o
pessoal buscava mesmo manter a identidade negra, manter aquela coisa de ingressar os
negros na universidade mesmo, foi uma oportunidade legal que eu encontrei e foi muito
proveitoso pra mim. Porque além de estudar, eu vim conhecer muitas coisas que não sabia,
muitas coisas que, por exemplo, sobre esse bairro daqui, a Mata Escura, tive como conhecer
um pouco da história do Cabula, que isso aqui tudo antes era um quilombo, eu não sabia
disso, então isso é tudo coisa que você vai conhecendo. Minha vivência no Quilombo
modificou a minha maneira de pensar, modificou tudo, depois disso, eu olho pra outras
pessoas com outros olhos, assim, eu podia ter até, ter um pouco de preconceito de algum tipo,
preconceito em pequenas coisas, assim desde cor, a fenótipo...desde tudo. Preconceito geral
assim. E depois disso, acabam vindo as idéias de que de preconceito basta, chega. Então
amadureci bastante depois disso.
Antes, lá na Mata Escura, falando do Quilombo, o cursinho pré-vestibular era muito
visto assim, porque tá ali numa área que pertencia a um projeto, parecia que tava vinculado
muito a ele, então, agora as pessoas já me perguntam, muita gente já me perguntou: “mas,
ali não é o Cabula, Quilombo Cabula?”. Então, entendeu? Já criou uma identidade do
Quilombo, então eu acho importante as pessoas conhecerem o Quilombo e saberem que ali é
Quilombo, e não outra coisa.
Eu acho que o Quilombo é uma coisa que ainda vai aparecer muito, e eu acho que
problema tem sempre, em tudo, entendeu. Mas eu acho que tem um futuro promissor se
continuar da maneira que está, no caminho que segue. Eu acho que é uma coisa promissora,
eu gostaria de participar mais, com certeza, mas aí é o tempo, que é muito pouco, então
acabo ficando um pouco de fora, assim, mas com certeza eu gostaria, se eu tivesse tempo, eu
gostaria de participar do Quilombo, porque eu acho legal essa coisa de você se envolver com
comunidade, de conhecer a outra pessoa, eu gosto disso. Então eu me vejo participando, sei
lá, por exemplo, dando aula, daqui há alguns dias dando aula, eu me vejo participando dessa
forma....participando das reuniões, resolvendo problemas com vocês, sabendo o que acontece
e tudo... Eu me identifico com isso.
A perspectiva apresentada por Rebeca no depoimento acima de retornar ao Quilombo
com o objetivo de colaborar com a continuidade do trabalho é também apontada por Sivaldo.
Ainda assim, a participação objetiva encontra uma série de limites, geralmente impostos pelas
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necessidades de trabalho ou de estudo, que é o caso de Rebeca. Das colaboradoras e
colaboradores, apenas Sivaldo teve condições de acompanhar mais intensamente as reuniões e
atividades extra-classe mantidas no Quilombo Cabula, ainda que todos e todas tenham
integrado pelo menos uma dessas atividades no decorrer de sua participação no Quilombo:
Eu conheci o Quilombo Cabula no ano de 2005, digo, 2006, por um amigo meu que
mora na Mata Escura também. Ele me indicou, disse que haveria um curso pré-vestibular na
Mata. Eu estava sem dinheiro também para pagar um curso pré-vestibular de alto-escalão e
senti necessidade de haver um curso pré-vestibular na Mata Escura, acho que há necessidade
disso, acho que os bairros precisam de mais cursos pré-vestibulares comunitários e eu sinto
também que sempre tive vontade de ter uma perspectiva mais comunitária e apareceu esta
oportunidade aí na Mata Escura; eu fiquei muito feliz e aí decidi participar.
O Quilombo Cabula para mim é...é muita coisa; difícil definir em uma só palavra. O
Quilombo Cabula é uma grande experiência de vida para mim, está sendo uma experiência.
O Quilombo Cabula é referencial, pra mim é uma verdadeira consciência negra, eu acredito.
E a minha vivência no Quilombo é muito maravilhosa, muito boa, aprendi várias coisas,
confesso que é um aprendizado que vou levar para a vida toda, com os professores e com os
meus colegas também de classe, e é isso, é muito importante manter um curso pré-vestibular
na comunidade, trabalhar a relação comunidade-estudante, estudante-comunidade, e isso o
Quilombo Cabula promoveu não só para mim, mas para outros estudantes também.
O Quilombo Cabula mudou meu panorama. Confesso que hoje tenho uma visão
melhor, uma consciência política melhor; política, social, econômica, sobre minha posição
de negro na sociedade, e acho que o Quilombo Cabula trabalhou muito isso, com textos,
filmes, e hoje, graças a Deus, eu sou um negro mais consciente, tenho consciência negra
realmente. No Quilombo Cabula, trabalhou muito isso com os estudantes, e não só eu como
outros estudantes também eu percebo que sentiram, perceberam a proposta do Quilombo, eu
fico feliz com isso.
Eu espero do Quilombo Cabula progresso, que o Quilombo Cabula progrida mais
pelos bairros, leve informação para as comunidades de Salvador. Defeitos a gente sabe que
existe, mas os defeitos a gente supera com o tempo, com a luta. Em 2006, por exemplo, no
começo das aulas, houve realmente falhas com os professores. Houve um problema com os
professores que não estavam participando das aulas. A turma já estava ficando cada vez mais
apreensiva com isso, chateada, eu também estava chateado, e houve essa desestruturação,
né? A relação da comissão pedagógica com os alunos, realmente estava mal. Só que com o
decorrer do tempo as coisas foram se estruturando, os professores foram participando mais
ativamente, houve mais diálogo com a turma e as coisas foi tomando um eixo melhor, um
rumo melhor.
Eu me vejo como um homem negro, mas sempre tive aquele receio, eu não me
costumava muito a me olhar no espelho, me achava uma pessoa feia, não sei porque, não sei
porque razão, desde criança nunca me olhei muito no espelho e eu não via isso como uma
coisa muito saudável, e a partir do momento que fui crescendo, que fui ganhando experiência
também, lendo várias coisas sobre autores negros, o próprio Quilombo Cabula também,
reforçou a idéia de consciência negra, de beleza negra, eu fui percebendo que não era bem
assim, comecei a me olhar no espelho mais, comecei a me reconhecer como negro, fui me
tornando um negro mais consciente de modo que isso pra mim foi uma grande vitória,
acredito que foi uma grande vitória porque foi a partir daí que eu reagi, vamos dizer assim.
Parece que eu estava morto ou sufocado, alguma coisa assim, e de uma hora pra outra eu
comecei a ver as coisas de outro jeito, comecei a andar na rua com a cabeça erguida, que eu
sempre andava com a cabeça baixa, não sei porque, comecei a tomar uma postura diferente,
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comecei a falar algo e hoje graças a Deus, acredito que tenho uma postura maior na
sociedade enquanto negro.
Na relação com as pessoas, eu já falei que sou uma pessoa muito tímida, o Quilombo
me ajudou a ter uma relação mais coletiva, me ajudou a pensar coletivamente, isso é muito
importante, tanto o Quilombo quanto o Quariterê também, que foi outra experiência minha e
o processo de aprendimento, estou aprendendo ainda e o Quilombo me ajudou muito nisso,
me ajudou me manter a postura, me ajudou a me relacionar melhor com a comunidade, com
as pessoas e acredito que isso é muito importante também.
Infelizmente existem pessoas que não entendem o Quilombo, não entendem o trabalho,
não entendem o processo, mas ficaram 3 ou 4 estudantes que conseguiram perceber a
ideologia do curso, conseguiram perceber que não era só um cursinho pré-vestibular, era
além disso, fico feliz por isso, né, nossa relação. Eu percebo que o Quilombo Cabula com a
comunidade precisa interagir mais, espero que este ano haja uma interação maior. Tanto da
comunidade com o Quilombo e tanto do Quilombo com a comunidade. Eu acho isso muito
importante, isso vai reforçar o progresso da comunidade em si, das pessoas, as pessoas
precisam se envolver mais, porque eu já estou, graças a Deus, faço parte lá mais ativamente,
mais internamente, dentro do Quilombo, mas eu não quero ficar sozinho, quero contar com
mais pessoas, eu quero interagir melhor, com mais gente, conhecer mais pessoas, quero que
as pessoas sintam que há uma necessidade de mudança, que a gente não pode se acomodar
diante da situação, diante do racismo, diante da opressão. O Quilombo também precisa de
mais gente, mais pessoas que acreditam na proposta, que acreditam nos valores étnicos, que
acreditam no negro, que acreditam na vitória do negro, então acredito que a perspectiva é
essa, a perspectiva de melhora, de melhoras este ano, dentro do próprio Quilombo Cabula e
na comunidade. Espero que esta mudança, né, tenha reflexo na comunidade também, porque
é preciso; saber que ter só aula no curso pré-vestibular não basta, isso é bom, é importante,
você passar na universidade, mas muito mais importante é você viver isso, sabe, você
construir alguma coisa de bom para a comunidade, eu acho que o Quilombo Cabula atuando
nesse sentido, os jovens percebendo isso, eu acho que as coisas vão mudar.
Existe uma frase Steve Biko, que é um militante negro, que é muito interessante: ele
diz que ser negro não é questão de pigmentação, mas um reflexo de uma atitude mental.
Então eu acredito que nesse reflexo de atitude mental é preciso fazer algo, é preciso se
mexer, é preciso erguer a cabeça, é preciso dizer que você pode, dizer que você vai vencer, eu
acho que ser negro é mais ou menos isso, é você juntar forças com seus irmãos, como ele
falava também, em torno de uma causa, então eu tô na luta com o Quilombo e espero que este
ano seja um ano de vitória tanto para a comunidade quanto para o Quilombo Cabula
também...
Eu quero alcançar uma vitória ainda, duas vitórias, na verdade. No caso, eu falar
com meu pai, conversar, ter um diálogo com ele e o Quilombo Cabula também. Duas vitórias
que almejo ainda alcançar também na minha vida agora. Como Steve Biko disse: falamos no
nosso próprio nome e estamos na luta, diariamente, na luta diária, na luta aguerrida e
estamos aí para mudar esta crítica situação em que nos encontramos. E eu confesso que vou
conseguir superar os meus problemas pessoais e também os problemas da comunidade onde
estou, onde vivo diariamente.
Os percalços relatados por Sivaldo vão ao encontro das críticas apresentadas no
capítulo anterior acerca dos pré-vestibulares comunitários e populares. O caráter não
remunerado do trabalho, as necessidades pessoais e, por vezes, a falta de compromisso são
imperativos que acabam por gerar o abandono das turmas em plena atividade, dificultando a
203

manutenção de um trabalho político-pedagógico conseqüente. Ainda assim, a permanência de
professoras e professores, com uma atuação determinada, fortalece a perspectiva de que é
possível construir uma vivência e trabalho a partir da solidariedade e apoio mútuo. Analice
aborda este ponto em seu relato acerca do Quilombo:
Um certo dia... *risos* - vai começar a história -, eu soltei na Engomadeira, vinha do
trabalho, soltei aqui no fim e vi uma placa assim: “Quilombo Cabula, pré-vestibular”, uma
faixa assim na UNEB.. na COMOBE, eu entrei e procurei saber, certo? E fiz a inscrição
porque como eu tava sem estudar, já tinha concluído o estudo, não tava fazendo
absolutamente nada. Eu tinha concluído, tinha feito um curso de informática de um ano
exatamente peguei um ano pra não ficar sem fazer nada durante esse tempo todo e foi
quando, em seguida, o ano seguinte, eu descobri o curso e passei a participar, porque eu
quero reforçar, né, minha educação pra arriscar o vestibular, tentar o vestibular, e encontrei
oportunidade. Um grupo de jovens professores *risos* disposto a me ajudar, eu não poderia
perder a oportunidade, logo pra mim, pagar um curso pré-vestibular fica muito difícil, aliás
impossível pra mim... então foi muito importante pra mim conhecer o grupo... Eu to disposta
*risos*, entro disposta, porque eu sou muito de me dar, seja qual for a matéria, você mesmo,
Gabriel, sabe *risos* que falou do tema, eu tive lá, arranjei, procurei, vou atrás, corro, gosto
muito de tá lendo, gosto de tá em atividade, estudando, não sou, não me julgo muito
inteligente não, mas porque eu sou muito curiosa, eu pra o lado de estudo, eu sou muito
curiosa, hoje mesmo eu tava estudando o que? Geografia, aí o meu filho pegou um livro da
sexta série que ele tinha, “ah eu vou dar esse livro” e eu não gosto muito de dar livro não, se
eu tiver dar pra qualquer pessoa mesmo; porque nem todo mundo sabe dar valor a livros,
acham que é uma coisa descartável, mas eu acho que livro não é descartável, acho que tem
que ser conservado, que ele sempre vai precisar da gente ou nós vamos precisar dele, então
eu: “não! deixe eu vê esse livro aí”, aí eu passei a folhear e tava lá sobre romantismo,
esclarecidíssimo, maravilhoso pra se ler, entendeu? Eu digo: “não, não vai não!” *risos*
então sou muito curiosa, leio geografia, daqui a pouco tenho uma consulta interessante de
química, física, biologia, eu vou lá e leio, então eu tô até precisando me orientar, se eu ficar
em casa, eu fico nessa, entendeu? Eu fico de geografia pra química, pra biologia, acho o
assunto interessante, vejo na revista, na televisão... o curso me faz cosntruir um esquema pra
estudo, né, porque eu tenho que fazer senão eu fico maluca...*risos* tenho que fazer... então
foi muito bom conhecer o Quilombo Cabula e ele eu acho, considero ele importante pra todos
aqueles que querem ingressar, fazer, contribuir pra educação do local e muito mais né,
porque é um grupo, é voluntário e eu acho que ele tá sempre disposto a fazer mais do que
isso... inicialmente é um pré-vestibular, mas a gente tem capacidade de fazer muito mais pela
comunidade, uma coisa que eu sugiro aqui escrito agora, gravando, é um ato de
pesquisa...pesquisar o que seria mais importante não só pr’aqueles que querem fazer um prévestibular, mas o que um grupo de universitários, que tá no meio de comunicação, pode
passar para aquelas outras pessoas, aquelas senhoras que já se sentem cansadas, que num
tem, que acham que não tem condições de ir pra sala de aula, o que poderia se fazer por elas
e outras “cositas mas”...*risos*
Então pra mim, o Quilombo Cabula é uma ferramenta muito importante no meio de
todas as ferramentas...*risos*... pra mim uma ferramenta principal. Porque o Quilombo
Cabula me fez, principalmente, acabar com a timidez, eu sou muito tímida pra falar e me fez
criar novos amigos, certo? Contanto que naquele grupo me fez ver que eu estou no caminho
certo. Me fez ver outros lados, outras perspectivas de vida, não só pra mim, mas o que posso
fazer pelas outras pessoas. Ver como tem pessoas... como ainda existem pessoas dispostas a
ajudar outras verdadeiramente a alcançar, porque a maioria, o que se encontra aí fora, são
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pessoas totalmente egoístas, certo? Porque eu acho que uma pessoa que determina fazer um
trabalho voluntário como o pessoal do grupo, é diferenciado, né? Porque hoje é cada um por
si, a lei, a ordem do mundo é essa: cada um por si. Então encontrar um grupo que quer fazer,
que quer passar de si pra outras pessoas que nunca viram, não sabe de onde vieram é muito
bom...e eu gosto muito, quero poder ajudar, quero poder fazer alguma coisa, pra mim é muito
importante o Quilombo Cabula, foi e vai ser... muito importante pra mim e pra muita gente.
E o resultado d’eu conhecer o Quilombo foi sempre não me desanimar. Porque às vezes,
diante das dificuldades, a gente tende a desanimar, a deixar pra trás os nossos objetivos, o
que nos atrasa, porque, quando você tem um objetivo dentro de você, as dificuldades podem
até atrasar, mas dentro de você, se está permanecendo, então é melhor lutar. Pra mim é
assim: prefiro morrer lutando do que desistir. Senão vou morrer frustrada, né? *risos*..então
prefiro morrer lutando. Bom, então, pra mim é isso, foi muito bom conhecer o Quilombo, me
fez ver, como já disse, me fez ver outros ângulos da vida, lutar pra melhorar ainda mais a
minha capacidade, botar pra fora o que tá preso, o que - quer dizer -, o que eu não consigo
colocar; porque às vezes a gente adquire conhecimentos e não consegue colocar pra fora, eu
acho que sou assim, eu adquiro conhecimentos, mas não tenho como colocar no papel, como
colocar pra outras pessoas, e assim, principalmente na aula de CCN ajuda bastante...*risos*
...ajuda bastante porque a gente conversa e me ajudou a perder a timidez também, foi muito
bom pra mim, muito legal. Eu não digo que o Quilombo mudou a maneira como eu me vejo
porque eu sempre achei, - não sempre achei, tirando a parte que eu me achava pequenininha,
que há muito tempo Deus me ajudou que eu parei com isso -, eu sempre acho que eu posso
mais do que eu faço, eu sempre acho que eu posso ser mais do que aquilo que estou sendo
agora, então, o Quilombo só fez reforçar isso, o Quilombo reforçou o meu objetivo, mostrou
pra mim que eu estou no caminho certo, que eu tenho que continuar e que eu vou chegar lá.
Ele renovou...fortaleceu, me fortaleceu naquilo que eu tô querendo chegar, aonde estou
querendo chegar...
No Quilombo eu também pude ver o seguinte: que a maioria dos alunos, dos
professores, não moram no local onde eu moro. Então ele mostrou assim - porque eu tinha
vontade de sair totalmente da área -: “ah, vou morar em outro lugar, bem longe daqui!”,
então o que o Quilombo me mostrou foi que pra mudar a vida da gente e de outras pessoas,
não precisa sair do lugar, a gente pode ser o diferencial ali, em mostrar pr’aquelas pessoas
que a gente pode, eles podem mudar também, então me fez até querer permanecer naquele
lugarzinho ali, pela disposição de pessoas que moram fora do local em querer ajudar aquele
lugar, então porque eu não, que moro ali e já conheço a fundo, não procurar mudar com
minha própria vida, até porque, às vezes, a experiência, a vida da gente muda mais até que
muitas palavras, né?
Eu espero e peço a Deus, principalmente, que o grupo Quilombo, como pessoas, como
grupo de pessoas que tão trabalhando com sócio-educativo, que eles continuem com a mesma
determinação de nunca sair de lá, com os mesmo objetivos...e mudar? O que tem que mudar,
é talvez a dinâmica, né? Talvez a dinâmica, eu acho que eles vão mudar a partir do
conhecimento da necessidade da comunidade, daquele aluno, né? Olhar as necessidades,
olhar o perfil do estudante que tá indo pra sala de aula, conhecendo melhor o perfil, a
dinâmica do professor que está determinado a ajudar esses alunos vai mudar, é isso que eu
acho que pode ser mudado, não muito, não tá muito deficiente não, mas, *risos*, pode mudar
e ficar melhor, principalmente com a ajuda dos próprios alunos mesmo, só isso...
O Quilombo Cabula é visto pelas depoentes e pelos depoentes como uma ferramenta
que, dentre outros usos, pode auxiliar no objetivo de passar no vestibular e fortalecer a
comunidade onde vivem, tanto através da preparação educacional, quanto por todo o trabalho
205

de valorização de identidade e formação política que vem desenvolvendo. É neste sentido que
Analice pauta um maior estreitamento das relações Quilombo Cabula/comunidade. Porém, a
relação inicial das colaboradoras e colaboradores com o Quilombo se deu a partir do interesse
pelo curso pré-vestibular, que se configura como um importante expediente para esta
aproximação:
Então o que eu espero encontrar na universidade é oportunidade. Inclusive eu tava
querendo fazer um curso, algum curso, um cursinho preparatório. Quando eu fiquei
desempregado, eu tava só correndo atrás de emprego, depois que eu saí do Mazani, que era
estágio, tava só correndo atrás de emprego, queria sempre fazer um curso preparatório, mas
mesmo esse curso você teria que pagar algum valor que eu tava meio assim, sempre quis mas
eu não tava com condições de pagar algum curso preparatório, tinha eu e meu colega; a
gente só procurando, atrás de emprego, mas tava muito difícil, a gente fez ENEM, fez várias
coisas, mas curso preparatório a gente não tava conseguindo ainda não. Mas tem uma
vizinha minha, o nome dela é Francilene, ela sempre insistindo com a gente, insistindo pra eu
e o colega meu André, a gente procurar o Conselho de moradores, onde tinha o curso
Quilombo, lá na Engomadeira, mas nós achamos assim: “ah, será que é bom, será que não
é?”... sempre aquela dúvida. Só que ela fez o primeiro ano e depois que ela passou aí a gente
viu assim: “pô cara, se a Leninha passou, então deve ser bom mesmo”, e ela sempre
insistindo, teve a matrícula, o período da matrícula e a gente ficou sempre naquela: “ah,
‘bora, ‘bora, vamos lá”, aí passou o período e quase que a gente não ia conseguir, depois de
muito tempo, já tinha preenchido as vagas todas, eu fui lá falar com dona Antonieta e ela
disse que ia conseguir uma vaga pra mim, aquela época que tinha muita, muita gente, e a
gente foi, eu e André, a gente foi, encontrou muita dificuldade, mas a gente foi. Chegamos lá
no curso, no nosso primeiro dia, a gente se deparou com uma situação estranha, quer dizer,
estranha não, diferente, porque o Quilombo é voltado mais pra questão de conscientização e
questões comunitárias, a gente não ta muito acostumado com isso não mas, a gente foi lá
fazer, pra ver dá colé...
Eu achei diferente, mas foi interessante, véi, porque com o Quilombo eu aprendi
várias coisas, aprendi a me ver e ver várias pessoas como eram, porque dia de quarta tinha
aula de CCN, aula de Consciência Negra, que batia sempre na mesma tecla: sobre questão
de cor, questão de racismo e vocês sempre perguntavam “você é que cor?”, e sempre a gente
ficava nessa, tinha eu e um colega meu, que na sociedade a galera falava o que? É... tinha a
questão do cara ser negro, do cara se chamar de preto, chamar de moreno e outras coisas
mais e isso mesmo que confundia minha cabeça, a questão do pardo, questão de várias
coisas que eu não tava muito acostumado a ver isso não. Então o que mudou mesmo foi a
maneira de me ver e de ver as outras pessoas. Porque tinha até uma colega minha Cris,
Cristiane, que ela sentava sempre comigo, aí você dando aula e a gente sempre debatendo
dessa mesma questão mesmo, velho, aí ela foi mudando minha cabeça, falando sobre várias
coisas... É que ela participa também de um projeto, no Ilê, e foi falando da vida dela, de
casos que aconteceram com ela e de várias coisas, então tudo isso foi mudando a minha
mente, entendeu, mudando entre aspas... fui aprendendo várias coisas. A diferença também
do Quilombo era essa parte aí; essa é a diferença do Quilombo pros outros cursinhos, tem
coisa que eu não vou ver fora, só ia ver ali.
No início, o que me levou a participar foi o incentivo, o incentivo da minha colega.
Ela era uma pessoa normal pá, ela foi tentando e muita gente não levava o trabalho a sério,
“ah.. o Quilombo, será? Uma coisa comunitária, será que é bom? Será que não é?” Mas só
que ela tentou, tentou e graças a Deus foi bem sucedida, ela conseguiu, mesmo com a
bagagem dela, ela tinha bastante bagagem, porque tinha feito alguns cursos preparatórios
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particulares e sempre tentando, mas nunca conseguiu... esse ano ela conseguiu, graças a
Deus, ela fez o ENEM e conseguiu, passou... Conseguiu ingressar na faculdade, FACTUR.
Assim que fez o ENEM, ela chegou pra mim e falou que achava que num tinha se saído muito
bem na redação, que tinha zerado, aí eu falei: “Não Leninha, você vai ver...se você se
preparou!?”, ela se dedicou mesmo, bastante, você precisava ver, tinha dia que a gente
chamava ela pra festa, alguma coisa assim, e ela não, tava lá estudando, aí graças a Deus
ela conseguiu...
Mas foi isso, quando eu tava desempregado, fiquei nessa aí, só correndo atrás de
emprego, foi quando chegou Leninha e falou assim: “Rapaz, vocês ficam nessa aí... até em
relação a emprego vocês tem que se preparar também, porque hoje em dia, pra emprego, a
parte da seleção que pesa bastante é a parte da redação... então, vocês tão aí, não tão
fazendo nada, vão lá de noite só pra ver como é, se vocês gostarem, vocês ficam...se vocês
não gostarem, vocês não ficam não”. Eu gostei, tanto gostei que fiquei até quase o final,
gostei bastante... apesar das grandes dificuldades que eu encontrei lá, também lá no
cursinho, mas gostei, gostei bastante. As dificuldades foram em relação ao curso mesmo:
Falta de professores, alguns problemas lá, mas mesmo com vários problemas, tiveram as
pessoas que queriam mesmo e bastante interessadas ficaram até o final. Mas, mesmo com
todas as adversidades, estávamos bastante empolgados, bastante interessados, a gente queria
alguma coisa mesmo, ficamos até o final; mas só que eu tive um problema aí que: eu tava
fazendo o curso e quase no final eu consegui um emprego, graças a Deus, e não tive mais
oportunidade de freqüentar pela minha dificuldade de turnos, porque eu tava rodando turno,
tinha o turno da manhã, da tarde, e da noite, a empresa não tava me dando oportunidade
para estudar. Então como tive esse problema, precisei que deixar o curso. Isso em outubro,
eu fiquei até o último dia de outubro.
Pra mim, o Quilombo Cabula é uma ação comunitária que ta tentando oferecer pra
nossa comunidade a oportunidade de ser alguém, a oportunidade de ingressar na faculdade,
tentando dar oportunidade a gente, cabe a gente querer. Eu ingressei nesse curso e foram
depositadas várias informações sobre como era o lugar onde eu moro, coisas que eu não
sabia, não tinha informação, simplesmente morava, mas não tinha essa consciência, essa
consciência das pessoas, do tipo de pessoas que mora no local, do tipo de pessoas que são,
que somos! Todo esse tipo de coisa, esse entendimento, é uma coisa que eu não tinha. Saber
qual o tipo de pessoa, no termo de raça, de estado, de situação econômica, esse tipo de coisa
que abrangia no curso, esse conhecimento eu não tinha. E garanto que muita gente não tem,
por causa dessa falta de informação. E a informação me faz ver hoje o tipo de pessoas que
moram lá, o tipo de pessoas que somos e o tipo de pessoas que podemos ser. Somos nós,
somos povo... pessoas humildes, pessoas mais ou menos de baixa renda, porque tem gente
bem sucedido. E que podemos lutar pelos nossos objetivos.
Acho que cresci como pessoa, porque passei a entender quem eu sou, da onde eu vim,
as minhas origens, a questão de quem somos. Porque o curso abrangeu as raízes, pegou o
foco que era a raiz, a raiz negra, os nossos antepassados, coisas que... isso não dá no
colégio. Ou dá, mas não abrange muito. No curso o maior foco foi esse mesmo a questão de
conscientização, de como lidar com caso de discriminação, porque muitas vezes nós nos
discriminamos uns com os outros, e sem perceber, coisa que eu vi no curso, que abrangia
muito isso. E eu achei estranho, porque no curso você falou sobre um chamando o outro de
moreno, pra mim já era alguma coisa, mas, na verdade, é negro. Teve uma situação tem
poucos dias, eu tava no ônibus que ia me levar pra casa, no ônibus da empresa, e o motorista
é negro, negão mesmo, aí um cara chamou o outro e falou: “quem é o motorista?”. E o outro
respondeu: “aquele moreno ali, o moreno” e falou assim “um moreno”, “o moreninho”. O
primeiro disse: “moreno o que rapaz, o cara é negão!”, aí o outro falou “que racismo é esse
rapaz!”. Eu tava de parte e falei: “racismo não pô, você chamando ele de moreno é que é
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racismo, que o certo é negão.”...aí ele; “é?”, e eu expliquei a ele e ele entendeu, e isso, essa
forma aí, tudo isso aí, esse entendimento, foi através do Quilombo, porque antigamente não,
eu não tinha isso não, pra mim isso não tinha muito a ver...pra mim, o cara chamar outro de
negão, pra mim isso que era racismo e eu não tinha essa noção toda, tudo isso aí, eu não
tinha não...
Porque tem muita gente que se ofende, entendeu, essa Cris mesmo já me passou um
bocado de coisa, entendeu, que ela mermo, ela não gostava que as pessoas chamassem ela de
morena...ela gostava de ser chamada de negona, de negra. E você mesmo, você Gabriel, você
também falou, eu até lhe perguntei, eu até tava indo embora, aí eu cheguei e falei: “E aí
Gabriel, você é moreno, né?” aí você falou: “não, eu sou negão...”, aí eu achei estranho, e
eu passei a entender: moreno é um termo da sociedade que a sociedade passa assim pra
gente...não só moreno como tem o pardo, e outros, mulato, essas coisas...mas o negro mesmo
se auto-intitula como negrão, eu sou negão, não sou mulato, nem moreno, esses termos, que
eu acho, eu aprendi que moreno, mulato, são termos que foram criados depois.
Então o Quilombo Cabula é uma coisa que eu quero é que continue e dê certo, né, que
continue o trabalho, porque tem um projeto muito bom, mas precisa de várias coisas pra ser
modificado. Porque também as pessoas de fora acham que, como eu achava, que “ah não é
uma coisa séria, não é uma coisa assim...”. Então com os acerto e com algumas
modificações, depois que suprir várias coisas em termos de organização, que suprir o quadro
de professores, quando começar a engrenar, que começar a dar certo, aí as outras pessoas
vão ver: “ah, esse negóço vai dar certo mermo!”, quando ver as próprias pessoas se
desenvolvendo, ingressando na faculdade, as pessoas vão ver: “ah, se eles conseguiram eu
também vou conseguir”, e aí vão querer fazer parte do Quilombo Cabula...
Pela experiência que eu tive no Quilombo, cresci muito como pessoa, depois do curso,
desse trabalho que vocês fizeram, do trabalho do Quilombo do Cabula. Eu penso em voltar
pro Quilombo, mas agora eu to sem oportunidade, to sem tempo. Porque eu tô enfrentando
um grau de dificuldade, agora eu to trabalhando e to só com o período da manhã. Ainda
mais que eu quero fazer um curso técnico agora e to sem tempo pra voltar pro Quilombo
Cabula, to sem tempo pras outras atividades. Eu to agora com o tempo muito escasso...
O crescimento pessoal, do qual fala Emerson, é resultado das experiências vividas e
trocadas dentro do Quilombo, num processo em que as próprias estudantes e os próprios
estudantes se tornam referências de sucesso e motivadores de seus colegas. Esta abordagem é
também apontada por Sivaldo à medida que ele cita a frase “falamos em nosso próprio nome”
como um indicativo desta busca de autonomia e autodeterminação. Como vimos no relato de
Emerson, a experiência vivida no Quilombo transbordou a sala de aula e o escopo de
preparação para o vestibular, influenciando na sua formação identitária e dinâmica interpessoal. As mudanças na auto-imagem e na postura ante as complexas relações raciais e ante
ao racismo brasileiro são apontadas também por Fabíola, que afirma ter passado a tomar
partido de si mesma, como mulher negra, a partir da vivência no Quilombo Cabula:
O pré-vestibular foi logo após eu terminar o magistério, abriu a inscrição do
vestibular lá em Santo Amaro, foi a primeira turma da UEFS... uma turma da UEFS veio pra
aqui pra Santo Amaro, não foi uma turma em Feira de Santa, a própria universidade que
levou uma turma pra Santo Amaro, e os professores iam de lá de Feira pra ensinar cá, mas
era da UEFS, era só uma turma de Letras e uma de Pedagogia. Abriu vestibular, era
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concorrência de um pra um, e eu não fiz, perdi a oportunidade... na época eu dizia que queria
descansar um pouco, acho que tão nova, eu tinha 16, 17 anos, tava muito nova, aí nem sei
porque que eu pensei nisso, acho que não pensei, na verdade..*risos* ...acho que a verdade
foi essa, eu não pensei...Quando eu vi que as coisas estavam mais difíceis né, pelo fato de que
só depois de quatro anos que eu poderia fazer novamente, e eu tava com pressa, queria fazer
logo...porque depois que eu caí na real, que eu vi a oportunidade que eu perdi, vendo minhas
colegas que iam, e eu não fui, aí eu comecei a me preocupar, aí eu fui, paguei um cursinho
pré-vestibular, lá em Santo Amaro, comecei a pagar.
Foi ótima essa experiência, eu tava até pensando hoje, ia até falar, mas depois eu
fiquei quieta, porque nem todas as pessoas recebem uma crítica construtiva com bons olhos,
né, o professor com toda dedicação aqui no Quilombo, cansado, como as colegas da turma
mesmo falaram, elas falaram: “você ta tão cansado, porque você não vai pra casa e tal?”,
que dizer, super-cansado, tendo a boa vontade de ta dando aula e as pessoas não tem dado o
devido valor... Deu vontade de eu dizer assim: “vocês deviam ter a consciência, o tempo que
vocês tão aí querendo ir pra casa é o tempo que o pessoal que tem dinheiro ta estudando,
porque são seus concorrentes. Seus concorrentes não estão brincando, não pense você que
vai ser fácil, ‘eu quero fazer história, quero fazer isso’ e vai lá e faz e passe, não, é muito,
muito concorrido e tem pessoas que tão varando a noite”, era essa a consciência que eu
tenha no cursinho que eu estudava, lá os professores eles davam aula, não ficavam assim
“por favor, silêncio”, não... é claro que a gente tava pagando, a gente tava pagando e tudo,
mas, mas eles não paravam; eles paravam, claro, quando a gente dizia “por favor retorne e
tal”, mas aqui é muita boa vontade, mas vezes eu digo “puxa, não existe isso, o pessoal
fazendo zoada numa aula de física que requer atenção, professor tá cansado, tá dando a boa
vontade e o pessoal não tem a consciência de que se tem que estudar, não se pode dizer ‘eu
quero ir pra casa’, uma hora da manhã que ele quisesse tá aqui a gente tinha que aproveitar
tudo que ele pudesse dá, sugar tudo, porque a coisa é séria, a nossa realidade é séria”. Foi
como ele mesmo disse, ele tava falando uma coisa séria aqui na aula, de pessoas que ocupam
duas vagas na universidade, às vezes ocupa vaga, não cursa e larga lá, e também, já pensou,
uma pessoa que é bem instruída muitas vezes ela vai pegar não só uma vaga, ela vai pegar
duas vagas ou mais ao mesmo tempo e a gente, a gente tem que concorrer com, uma pessoa
em três, imagine, se a concorrência de 60 pra 1, como ele deu exemplo ali, na verdade 120
pra 1 ou mais, e as pessoas não tem essa consciência. Tá na hora de vocês professores darem
uma conversada com esse povo aí, viu, chamar o pessoal a ter uma consciência, dizer assim:
“o que vocês querem? Vocês querem mesmo tá aqui? Vocês querem o que? Qual o objetivo
de vocês?”, Levar um pouco a sério, eu sei que a gente tem que levar na brincadeira e tal
mas, tem que levar um pouca a sério, o pessoal faz grupo de estudo aqui? Pra você ver, lá
era particular e o pessoal fazia... aqui, pelo fato de ser comunitário, poderia se aproveitar
mais né *risos* se juntar, já que mora todo mundo aqui, vamos marcar um grupo de estudos
pra gente vir estudar, debater sobre algumas questões, o vestibular taí na cara já né, quem
quer fazer agora, porque tem muita gente aqui super-inteligente, um menino que tava junto
de mim, poxa, dando um show em física, aí ele ficava assim quieto: “ah, vai dar tanto!”, e
dava tanto mesmo, quer dizer, uma pessoa dessas, se ele parasse para dar orientação aos
outros colegas que estão com dificuldade, isso ia ajudar até o professor de física, porque ele
não ia tá se acabando tanto, perdendo tanto tempo, ele já tava em outro assunto. Outra coisa,
uma coisa que é tão fundamental é o exercício, a gente não tem módulo, mas o pessoal:
“copiar? Não...” Lá no cursinho a gente pagava, tinha módulo, mas a gente copiava, porque
toda informação é preciosa... é meu recado... *risos*.
Eu conheci o Quilombo ano passado, no começo do ano de 2006, eu morava na
Sussuarana e minha cunhada me ligou, dizendo que tava abrindo um cursinho comunitário e
tal. Até então eu não tinha a possibilidade de pagar em curso, pelo fato de ta morando de
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aluguel, então não tinha a possibilidade de pagar um curso pré-vestibular; propostas de
cursinhos, que eram metade do preço de mercado, mas aí quando surgiu essa oportunidade
eu não pensei duas vezes, eu vim, com todo sacrifício, vim, me inscrevi e comecei a cursar
aqui. Minha cunhada veio comigo, assim que soube ela veio comigo também, mas pelo fato
dela cantar, né, ela canta na igreja, vive disso, então ela tem compromissos à noite e não
pôde ficar. Ela desistiu e eu continuei. Eu acho qu’eu fiquei uns dois meses, ou foi um mês só,
não tenho muita certeza... acho que foi um mês só. Porque na época tava tendo até greve
também, aí foi muito difícil, era muito ruim, pegar ônibus. Ás vezes demorava, eu queria ta
na primeira aula, perdia a primeira aula; na época também tava faltando professores, foi,
tava faltando professores aqui... foi depois, quando eu sai, que a coisa andou. Começou a
regular e ficou tudo certinho. Aí eu tive vontade até de voltar, mas, pra mim ficou meio
impossível, porque com uma filha, na época minha mãe tava olhando minha filha, depois ela
teve que voltar pra Santo Amaro, aí isso ficou fora de cogitação eu continuar... Tanto pelo
fato de ficar com minha filha e pela distância também, né, transporte, tudo isso...foi um
conjunto de coisas...
Voltei esse ano. Eu já tava pensando em procurar o curso, na verdade, mas, graças a
Deus, ligaram pra mim, uma sorte. Ligaram pra mim, aí eu peguei e vim correndo. Eu vim
logo, fui selecionada e to aqui. O Quilombo Cabula pra mim foi uma oportunidade e tanto...
pra quem sabe aproveitar é uma grande oportunidade, aqui é um colírio, né. Pra quem sabe
aproveitar é um colírio, a gente tem que começar a enxergar as coisas como são... Por que
aqui no curso a gente olha... aqui é o quê, você dá física - engraçado, física, né, que é uma
matéria assim meio..sabe?...exata, que não tem muita sensibilidade -, mas você dá voltando
pro cotidiano, voltando sempre pra consciência do negro, em tudo a gente ta voltando sempre
pra consciência, todas as matérias sempre voltada à comunidade, e ta sempre dando macetes
até sobre circunstâncias da vida, sobre acontecimentos da vida, sobre pessoas que
conseguiram chegar lá. Porque geralmente a gente - eu tava até pensando sobre isso, tava
pensando em perguntar ao professor de redação - porque sempre a gente na escola vê
autores, poemas de pessoas como “A Moreninha”, “Vidas Secas” e tal, e ele sempre dá
poemas, sempre dá textos atuais, de pessoas da nossa realidade...eu achei isso interessante,
então é isso que eu quero dizer, é um colírio assim, a gente começa, quem quer, quem.souber
aproveitar, a ter essa proximidade da realidade, da vida. Lá a gente debate e a vida não é
mais como antes...*risos* Quando eu vejo a reportagem, eu digo assim: “vou levar pro
curso” *risos*. Eu tava no Bompreço, lá no HiperBompreço tem uma biblioteca, você pode
ler os livros, sentar lá e ler. Lá tem uma bibliografia que você pode ver os livros lá e tava um
livro sobre mãe Menininha, tem escrito “Gantois”, mas é “[Gantuá]”, eu tava lendo a
biografia dela, lendo como foi e tal, e ficava vendo fotos: “puxa, já pensou se eu pudesse
tirar foto aqui, ia tirar. Se meu celular tivesse memória eu ia tirar pra poder mostrar na aula
de EBA”, e tal. Então, foi isso também que mudou! Quando eu vejo alguma reportagem,
alguma coisa, alguma conversa, alguma coisa, já fico ligada pensando em trazer pra cá.
Uma coisa que venha trazer crescimento, que venha ligar a nossa cultura ao crescimento,
tanto que sempre quando ta tendo alguma conversa nada haver eu sempre tenho que falar do
filme qu’eu assisti, sei lá, é por que é muita informação. Eu sou um tipo de pessoa que tinha
que ser professora, educadora... eu sou do tipo de pessoa que eu sô assim, minha cabeça é
como se fosse um arquivo e eu tenho uma ansiedade de passar informação. Olhe! Você
acredita que quando eu não tenho com quem falar, eu perco noite, fico com insônia e
converso comigo mesma? “Já pensou? Aconteceu! Que interessante!”... eu converso comigo
mesma porque eu acho que eu tenho um arquivo que quando está muito cheio eu tenho que
esvaziar, *risos* então eu tenho essa necessidade de conversar... Não vejo a hora da minha
filha ficar grande pra falar com ela tudo, pra conversar *risos*...porque eu sinto falta. Mas
mudam várias coisas, né? Essa questão mesmo da consciência... eu nunca tive problema, até
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então eu sempre achei, claro, que existe um preconceito racial, racismo, mas eu nunca me
importei, na verdade. Aí depois a gente começou a ver fatos, a estudar a fundo, e aí a gente
começa a ter uma consciência, a tomar partido digamos assim, tomar partido, então foi isso
mais que mudou com o curso, assim, eu tomei partido...
Que partido? Meu partido! De mulher negra... se eu já era determinada, agora então.
É bom a gente discutir, porque a gente vai vendo os pontos de vista das pessoas e às vezes a
gente se vê uma pessoa preconceituosa... “eu não, não tenho preconceito nenhum”, mas
depois você começa: “realmente, eu sou preconceituosa”. Você começa a ver, na verdade,
quem é você, como você não se questiona muito das coisas... eu li mesmo, mudando de
assunto... mudando de assunto, mas abordando esse assunto, não sei se você já ouviu falar do
livro “O mundo de Sophia”? De Jostein Gaarder...Esse livro é ótimo! Começa assim “quem
é você?” A menina se pára no dia do aniversário, recebe uma carta: “Quem é você?”. Então,
você, a todo momento, você é questionado aqui...quem é você, quem é você? Como a gente se
debate aqui a gente ta dizendo o que a gente é. Por que a partir do momento que você diz as
suas expectativas, que você diz o que você pensa do mundo, que você diz do que você pensa
de uma caneta, da paisagem em volta, você tá dizendo quem é você. Então, na verdade, quem
é você é fácil de dizer: meu nome é Fabíola, e tal. Mas “quem é você?” é a pessoa dizer seu
verdadeira eu, o que você pensa. Eu acho que é essa definição de você dizer quem é você, na
verdade, né. Eu acho que aqui, todos os dias de aula, todos os debates...as aulas que a gente
tem específicas, a gente sempre ta definindo quem é...eu acho que é essa a verdadeira
importância, além de, claro, nos ajudar a ir à universidade, mas ir mais consciente de quem a
gente é, entendeu. Acho que quando a gente tem consciência de quem a gente é fica mais
fácil, a gente não se perde. Porque ao longo do caminho muitas pessoas se perdem, né,
quando faz uma uma universidade; muitas pessoas se perdem, perdem a identidade e eu acho
que quando você tem uma boa estrutura, quando sabe quem você é, pra você se perder é mais
difícil, você se segura mais um pouco antes de se perder... *risos*.
Por incrível que pareça, eu sempre tive essa noção da minha condição como mulher
negra, da minha família negra. Eu observava que a gente vivia bem, mas a gente não vivia
tão bem assim a ponto de querer viajar pra tal lugar e passar férias, ter um carro, e eu
sempre pensava assim, sempre tinha essa consciência de que mesmo que eu não tivesse bens
materiais, mas se eu tivesse conhecimento eu ia ser respeitada, porque quando você tem
conhecimento, quando você sabe o que você tá falando, quando você sabe o que você tá
pensando, você é respeitada, as pessoas têm que se curvar. Até então o que eu pensava até
aqui eu nunca me decepcionei, porque, eu não digo assim que eu tenho conhecimento, mas,
pra minha idade na época, eu tinha uma consciência, eu tinha um estilo de vida não
convencional pra uma adolescente né, e sempre fui respeitada pelo fato de não falar muita
abobrinha, andar com as pessoas certas. Eu lembro que o pessoal achava que eu estudava na
UEFS, porque na época que a UEFS chegou lá, uma turma já tava se formando quando abriu
o vestibular lá em Santo Amaro, eu e minha colega, essa que se formou agora em Letras,
quando terminava a aula a gente ia e ficava lá na biblioteca, a gente lia horas e o pessoal
achava que a gente estudava lá, porque a gente ficava lá horas, a gente queimava aula pra
ficar lendo os livros lá da biblioteca, a gente arranjou um jeito, fraudou lá e conseguiu pegar
livros pra ler, e a gente ficava pegando livro, tínhamos ficha e tudo lá, coisa que só
universitário tinha, pergunte como a gente conseguiu que eu não sei, mas gente conseguiu.
Porque essa é a consciência que eu tinha.
No meu tempo livre só andava eu e essa minha amiga, vou falar dela ainda, porque
ela é incrível pra mim e ela que me ajudou muito, eu achei nela um apoio assim, uma ligação
que me incentivou mais essa ânsia que eu tinha de aprender, de estudar e a gente ficava lá
conversando com os professores da universidade, conversava com os nossos professores,
terminava a aula a gente continuava na sala, aquela sede de conhecimento, a sede de saber,
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a gente sempre teve isso. Então eu sempre tive isso, não só pelo dinheiro, mas por conhecer,
pelo conhecimento, pela curiosidade...a gente sempre teve essa... eu sempre tive essa
preocupação; eu falo a gente porque lembro sempre dessa minha amiga, né, ela também
negra, a família também muito sofrida, lutou, muito lutadora, muito batalhadora - negra,
mulher -, e hoje, ela tem o que? 23 anos, minha idade, e já terminou o curso de letras, já ta
fazendo outro curso se não me engano, ela tava me dizendo que tava fazendo outro, e superinteligente também, aí ela sempre fala assim: “rapaz, você está se perdend...o que você está
se perd...estamos perdendo uma grande pessoa aqui, o quê que você está fazendo? Você tinha
que estar era aqui na universidade”. Aí eu falei vá esquentando meu lugar aí – isso enquanto
eu morava lá em Santo Amaro, né – esquente meu lugar aí que em breve eu estou indo. Ela
que foi madrinha do meu casamento e que escolheu o nome da minha filha: Liz Eduarda.
Na minha família tem universitário hoje, meu primo, o filho do meu tio. Ele é
universitário, ele é da minha idade e faz, se não me engano, análise de sistemas. Não vou me
iludir, dizendo que a universidade é um mundo de maravilhas, que eu vou entrar e que de
repente vou ficar sabendo tudo, eu sei que o conhecimento a gente morre e nunca sabe de
nada, aquela frase “só sei que nada sei” é a pura realidade... eu sei que é muito difícil, que
num é o fato de eu passar no vestibular que eu vou ter todos os empregos da vida na minha
mão, as oportunidades caindo do céu, sei que num vai ser assim, mas é o caminho, é o
começo. É bem melhor do que não ter. É lógico que tem um peso, né, você dizer que é
universitário, tem um peso, é óbvio, pra você procurar um emprego, pra você achar um
emprego... mas, além do emprego, que não vou ser hipócrita de dizer que não é, além da
realização financeira que eu não vou dizer que não é, porque a gente não sobrevive sem
dinheiro, eu sempre ambiciono conhecimento, ambiciono saber mais, conhecer mais, e no que
eu fizer ser a melhor...se eu fizer Letras eu quero ser a melhor, é o que eu penso. As pessoas
falam assim: “não, você vai fazer não porque estamos precisando, mas por que você é a
melhor, eu pago o que for por que você é a melhor”...é isso que eu quero ser, eu quero ser a
melhor. Então eu vejo que a universidade é um pouco, mas que eu sou capaz, eu posso ta lá,
eu sei que se me dedicar, porque pra tudo nessa vida você tem que se dedicar, se eu me
dedicar eu tenho a possibilidade de ta lá... por quê não?
Como eu vejo o resultado dessa minha experiência no Quilombo Cabula hoje é que eu
não quero desistir, mesmo que depois de ter meu filho, se eu não conseguir continuar esse
ano, espero viu... já estou registrando que eu espero minha vaga no ano que vem *risos*. Eu
quero continuar, quero continuar sempre... eu tive bons exemplos, como falei, tive
professores bons, professoras. Professora mesmo que teve não sei quantos filhos, mas que, lá
no final da vida - não quero chegar a isto, né? *riso*...estou parando por aqui - mas ela não
desistiu, entendeu? Essa professora, ela até me deu um livro, eu não me lembro o nome, mas
ta lá guardadinho. Eu gostava muito das aulas dela, e ela com 50 e pouco, 60 e poucos anos,
cursou a faculdade de Sociologia e conseguiu. E eu não vou desisti até eu entrar, porque
assim como a minha vó deixou esse legado, eu quero deixar esse legado pra minha filha, pros
meus filhos, de que educação é a base. E não é hipocrisia, não é pra falar bonitinho, não, é a
base mesmo, sem educação a gente não vai pra lugar nenhum. A não ser que você ganhe na
loteria e, mesmo assim, se você ganhar na loteria e não souber nada você vai ficar pobre do
mesmo jeito *risos*. Você tem que ter uma noção, não só técnica, porque a partir do
momento que você tem um conhecimento, você aprende a ouvi mais, você aprende a pensar
mais... eu acho assim. Então eu vou continuar no Quilombo, não penso desistir, eu falo mais
pelo fato de que eu vou ter neném, né, mas eu vô tê neném lá pra dezembro, novembro... mas,
se por acaso eu não consegui entrar na faculdade *risos*, é isso que eu to dizendo, se eu não
conseguir, vou continuar estudando. Porque eu não vou parar de estudar. É por isso qu’eu
falei: se eu tiver que parar por conseqüência da gravidez e tal, porque não sei, a minha
gravidez, da minha outra filha, não foi nada, mas cada gravidez é diferente, né? Se por acaso
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tiver alguma dificuldade, alguma coisa e eu não puder, vai ser por isso, só por isso... porque
é a única coisa que eu vejo me impedindo. Eu vou, não quero desistir, mas alguma coisa que
pode me impedir só se for isso...é a única coisa que eu posso dizer, um imprevisto. Eu não
puder andar, não puder fazer esforço ou, a única coisa que eu penso é isso, então, se eu não
puder eu quero minha vaga no ano que vem... *risos*
Eu espero que daqui, desse quilombo, surjam muitos outros. E que as pessoas
comecem a ...eu sei que é um caminho muito longo ainda, pra consciência das pessoas, que
pras pessoas, um grande passo é elas já estarem aqui, né? Então, eu espero que as pessoas
comecem a ter esta consciência que nós somos iguais, temos a mesma cor de sangue, o
mesmo tipo de esqueleto, que somos de uma raça só, que é a raça humana e que as pessoas
comecem a se olhar não porque se é negro, “ah! Sou negro”, como o professor de...não sei se
foi o professor de história ou a professora de gramática, a gente conversando sobre um texto
aqui, que a gente se pega falando sobre os escravos: “pare de falar sobre os escravos!
Foram pessoas escravizadas”...a gente é escravo até hoje porque a gente usa essa expressão
como se a gente fosse escravo até hoje, já parou para analisar? “Os escravos...”? Os
escravizados! Já foram, hoje não são mais. Então, que com essa consciência a gente se olhe
por igual, igual à pessoa que ta lá em cima, que ta no carro, no ar-condicionado, a gente no
ônibus, somos iguais...Ele teve uma felicidade, mas porque? Eu não sei, ou por ter nascido de
escola rica ou porque ele se esforçou. Eu sei que a gente sofreu muito, foi um atraso muito
grande esse tempo que nos privaram da educação, mas a gente tem o tempo todo pra fazer
isso. Então, assim como ele ta lá a gente pode fazer, se a gente se esforçar a gente pode ta lá
no ar-condicionado também, quando a gente tiver consciência. Eu tenho plena consciência de
que só depende de mim, a minha cor jamais vai me limitar, o meu tamanho jamais vai me
limitar, muito pelo contrário! Quem vai me limitar sou eu mesma. Meu próprio inimigo sou
eu mesma. A gente tem a nossa luta diária é com a gente mesma...então, eu espero isso, que o
Quilombo Cabula sempre venha fazendo esse papel que ele sempre faz, com essa consciência
do eu...
“Tomar o próprio partido” é a maneira que Fabíola expressa sua compreensão acerca
de como a experiência no Quilombo Cabula fortaleceu sua auto-imagem e reorientou não
apenas a sua visão, mas a sua presença de mundo. Para nossas colaboradoras e colaboradores,
a partir do desejo de entrar na universidade, motor da participação no Quilombo Cabula,
passa-se a uma outra compreensão do lugar onde se mora, criando novos sentidos de
pertencimento e nossos objetivos.
Pelo que podemos perceber através dos depoimentos, o Quilombo Cabula é visto
como um espaço de recriação de perspectivas, ainda que o objetivo de entrar na universidade
não tenha sido atingido pela maioria das colaboradoras e colaboradores devido às inúmeras
contingências de suas vidas. Este entendimento está expresso no desejo de continuidade e
expansão do Quilombo, tanto aprofundando sua atuação quanto estimulando o surgimento de
novos “quilombos”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De falarmos em nosso próprio nome...

Entendemos que um nome é uma vibração, um meio de concretizar e dar forma
através das palavras. Por isto também que falar por si mesmo é tão difícil. Especialmente
quando percebemos que esta fala não é um clamor surdo às outras vozes (e silêncios!) e sim
uma cadeia de continuidade, nos vinculando intimamente às nossas antepassadas e
antepassados, contemporâneas e contemporâneos, às nossas e nossos descendentes. À medida
que este trabalho ganhava corpo, dava suas voltas e às vezes minguava – como a maré –
pudemos perceber a responsabilidade em falar - e convidar a fala – de tantas pessoas, com
suas vidas, demandas, poderes, fraquezas e quereres. Esperamos minimamente ter construído
um ambiente favorável para estas vozes, portadoras de tantas outras vozes. Dizemos
“portadoras” não por algum tipo de delegação especial mas, simplesmente, por vermos
irmanadas nas vozes de Analice, Emerson, Fabíola, Rebeca, Robson e Sivaldo muitas outras
vozes por vezes silenciadas.
Ao escolhermos a metodologia da História Oral, buscamos construir peças narrativas
que pudessem ser emblemáticas e trazer cores vivas às reflexões teóricas que buscamos ao
iniciar nossa pesquisa. Agora, à medida que concluímos esta dissertação, percebemos mais e
mais o nosso papel como uma espécie de anfitrião, recebendo convidadas e convidados
ilustres. Assim, consideramos as reflexões teóricas aqui apresentadas uma tentativa – por
certo incompleta – de garantir um contexto, um chão para que leitoras e leitores pudessem
fruir e analisar as histórias de vida com melhor embasamento.
Neste sentido, a metodologia adotada atendeu a nossas expectativas e, mais que isso,
nos forçou a reorientar a partir do que produzimos coletivamente através dela o plano original
que tínhamos elaborado. Isto nos parece um bom exemplo de seu potencial. Acreditamos que
a abordagem metodológica atendeu às especificidades e necessidades teóricas deste trabalho,
produzindo ricos relatos que trouxeram elementos não trabalhados em toda sua amplitude
devido aos limites deste estudo. Mais do que isto, vislumbramos na História Oral um veículo
poderoso na construção de mais e maiores narrativas no universo que estudamos, tanto no que
toca ao Cabula e seus moradores e moradoras, quanto as Histórias de Vidas de estudantes na
luta por acessar a universidade.
O ato de relatar sua própria história e gravá-la foi uma experiência nova para todas as
nossas colaboradoras e colaboradores. Em geral as narrativas partiram de aspectos mais
generalizados, para, à medida que cada depoente ganhava mais entrosamento e confiança no
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processo, tratar de maneira mais detalhada de seu relato. Talvez isso tenha influenciado uma
abordagem recorrente nos relatos, bastante visível na construção dos perfis: a família é vista
por dois ângulos, primeiramente como uma família ideal, lugar de achego e com pouco ou
nenhum conflito, depois os depoimentos passam a trazer elementos conflituosos na
experiência familiar - por vezes contraditórios com a idéia de família inicialmente
apresentada.
Os conflitos familiares – e a força vinda da família, mesmo com suas contradições – é
apenas um dos temas recorrentes nos depoimentos. Ainda pelo que pudemos ver nos relatos,
os perfis apresentam como uma característica geral das colaboradoras e colaboradores o fato
de serem de origem africana, terem ascendentes da classe trabalhadora, com pouca
escolarização e com experiências de migração próximas. Como demonstrado, este último
aspecto – a migração –, está intimamente relacionado com o estabelecimento das
colaboradoras e colaboradores no Cabula.
Ao nos debruçarmos sobre o Cabula, tentamos criar um amplo panorama da região de
maneira a auxiliar nossa compreensão acerca das dinâmicas sociais que influíram na vida de
nossas colaboradoras e colaboradores. Precisamos reconhecer que o ponto de partida para
estas reflexões sobre o Cabula foi nossa própria vivência no mesmo, e que dela se
desdobraram nossas análises. Ao ouvirmos experiências de vida tão distintas com pontos de
conexão tão próximos, acreditamos ter cumprido também este objetivo. As especificidades do
processo de ocupação e urbanização da área, as condições de moradia nas regiões mais
empobrecidas, as gritantes diferenças sócio-econômicas dentre áreas de uma mesma região, a
marcada ancestralidade africana na área, tudo isto pode ser visto de maneira complementar ao
compararmos os depoimentos e a caracterização que propomos; até mesmo a dificuldade de
definir e delimitar o que é o Cabula pode ser localizada ao contemplarmos ambas as
argumentações em paralelo.
As trajetórias educacionais de nossos e nossas depoentes foram, como vimos em seus
relatos, repletas de obstáculos. Os limites da escola pública, as dificuldades para conciliar
trabalho e estudo e as interrupções na continuidade da formação foram os complicadores mais
destacados neste processo. Coube-nos perguntar como todo este quadro não levou à
desistência e o que isso significa. Pelas respostas que pudemos visualizar nas narrativas, a
necessidade de escolarização imposta pela atual dinâmica da sociedade se somou à vontade
pessoal de continuar estudando; neste sentido, entrar no pré-vestibular comunitário do
Quilombo Cabula é– como disse Robson – uma vitória por representar a continuidade desta
luta. Através dos relatos percebemos também algumas das estratégias utilizadas por nossas
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colaboradoras e colaboradores na manutenção de sua escolarização, especialmente no tocante
a solidariedade demonstrada por colegas de trabalho – como com Emerson e Analice -,
colegas de turma – Fabíola e Emerson -, professoras e professores – Analice, Sivaldo e
Fabíola-, patrões – Robson e Analice e a família, que despontou como um dos principais
suportes nos seus processos de formação educacional.
O conjunto de nossas análises converge no tocante à realidade educacional no
Quilombo Cabula. As considerações feitas por nossas colaboradoras e colaboradores acerca
do processo de ensino aprendizagem vivido por eles e elas enquanto estudantes guardam
semelhanças com as reflexões que apresentamos acerca dos limites e possibilidades da prática
de pré-vestibulares comunitários. As dificuldades referentes a permanência e continuidade no
quadro docente, limitações de ordem estrutural (como a escassez de material didático),
momentos de desmotivação na turma (caracterizados pela evasão e a “bagunça”), fragilidade
na coordenação pedagógica, dentre outras, são - segundo os relatos - algumas das dificuldades
enfrentadas pelo Quilombo Cabula que acreditamos exemplificar como a realidade que
estudamos mantém semelhanças com o contexto geral dos pré-vestibulares comunitários. Os
aspectos positivos que enumeramos ao discutir as potencialidades da prática de prévestibulares são também apontados pelas/os depoentes à medida que reconhecem o Quilombo
Cabula como um espaço e ferramenta de oportunidades: praticamente todos os relatos
mencionaram questões de ordem financeira que impediam os estudos e que foram
contornados pela possibilidade criada com o Quilombo. Outros elementos positivos indicados
foram: a mudança na auto-imagem, pertencimento étnico-racial e auto-estima; construção de
novas relações e perspectivas; estímulo para permanecer estudando; ressignificação do lugar
onde moram.
Como afirmamos inicialmente, este estudo – para ser compreendido – deve ser visto à
luz do processo do Quilombo Cabula e, mais, da minha ativa participação no mesmo.
Reconhecemos o peso desta influência à medida que a elaboração de nosso segundo capítulo
visava, além de atender as necessidades deste trabalho, responder a uma demanda posta pelo
Quilombo Cabula: uma das contrapartidas desta pesquisa à organização seria a caracterização
do Cabula. Esta relação entre o estudo e o Quilombo transparece na avaliação de nossas
colaboradoras e colaboradores acerca desta pesquisa. Perguntamos a cada depoente qual sua
impressão e avaliação da entrevista e do objetivo deste estudo e, nestas considerações finais,
gostaríamos de recorrer a estas leituras como elementos necessários ao desfecho deste
trabalho. Rebeca, diante da pergunta, avaliou o seguinte:
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Achei legal a idéia dessa pesquisa, porque acho que vai divulgar mais ainda o
Quilombo. Assim, não sei se esse é o papel da pesquisa e se essa é a idéia do Quilombo, ser
divulgado, ou ser divulgado dessa forma, mas acho que com isso as pessoas vão conhecer
mais a história do Quilombo, acho legal.
Na visão de Sivaldo, a importância desta pesquisa está em colaborar para o Quilombo
Cabula conhecer melhor quem estuda em seu pré-vestibular, denotando as possibilidades de
uso e apropriação deste estudo por parte do Quilombo:
A entrevista foi maravilhosa. Acho muito importante conhecer melhor a história de
vida dos estudantes, conhecer o que eles pensam, o que eles acham, o que eles acham da
comunidade, o que eles acham dos estudos. Eu gostei muito da entrevista e acho que vai
servir de base para uma grande pesquisa, achei muito interessante o conteúdo da entrevista,
muito legal mesmo.
A aproximação com a realidade de vida dos estudantes também é a tônica que permeia
a avaliação de Analice, que ressalta a importância e aprendizado não apenas para o Quilombo
Cabula de maneira mais geral, mas também para todas e todos envolvidos com a pesquisa:
Sobre a idéia dessa pesquisa, olha, eu acho excelente, acho muito bom o estudo;
porque eu acho que através deste estudo dá pra perceber como levar melhor aquilo que você
se propõe a fazer, como estamos falando do grupo Quilombo, né, como sócio-educativo,
ajuda a conhecer pra quem você vai ensinar, o que vai ensinar, de que forma você vai
ensinar, então vai ajudar, não tá só ajudando a mim, que tô sendo entrevistado, que tô
relembrando algumas coisas, que tô procurando, até me conhecendo um pouco mais, como
você vai conhecer um pouco também daquela pessoa que vai estar sentada, você senta, olha
Analice, isso, aquilo...entendeu? Então é muito bom, muito bom se fazer isso...você conhecer
a parte humana da pessoa, acho que está contribuindo pra você também, que você está
aprendendo outras coisas também da gente, né? Aí é um estudo que deve seguir sempre em
frente, vai ser muito bom pra você...*risos*...e é muito bom continuar. A entrevista foi legal,
chorei um pouquinho, mas é uma parte emocional, porque sempre contar da vida da gente
sempre tem a parte que emociona, o emocional da gente que atinge, porque nem sempre é mil
maravilhas, a vida não é sempre um mar de rosas, e quando chega na parte triste é sempre
triste contar... *risos*...mas foi bom, gostei, obrigado por me escolher, por estar aqui.
Legal...
Robson reforçou em sua avaliação a necessidade de um retorno com o produto final do
estudo:
Porra, a entrevista foi decente…eu achei essa porra legal! Agora, quando terminar
tem que dar uma porra dessa autografada pra mim preu lê, né, porra? Em
casa...*risos*...mas ta decente, gostei!
Fabíola, estimulada pela entrevista, sugeriu que a experiência de construir as Histórias
de Vida de estudantes do Quilombo Cabula fosse ampliada e incorporassem novas e novos
depoentes:
Eu adorei a idéia desse estudo e a entrevista, viu? Porque eu precisava
conversar...*risos*...eu gosto de conversar, quando quiser me entrevistar novamente pode
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chamar, enrolei um pouquinho, mas adorei! Eu achei interessante isso, eu achava que você
deveria fazer com outras pessoas daqui da turma, só pra ver a diferença assim, comparar as
respostas, porque você já vai ver, podem ter pessoas que pensem que nem eu, ou que não, que
achem tudo diferente. Uma sugestão: eu acho que depois você devia passar estas perguntas
aqui pra gente, no EBA... Eu adorei, viu?!
Em consonância com os votos e desejos expressados em todos os relatos trabalhados, a
avaliação de Emerson reforça a sua esperança por continuidade e crescimento do Quilombo
Cabula:
Ah, eu gostei da entrevista viu, gostei bastante, interessante. Deus ajude que dê certo,
por aí, que o Quilombo prossiga com toda força possível...
A expectativa por continuidade do e no Quilombo Cabula é, como já dissemos,
recorrente nos depoimentos. Os diversos laços estabelecidos a partir da experiência vivida no
Quilombo Cabula colaboram para este desejo, ainda que muitas vezes a realidade cotidiana
crie impeditivos a uma participação mais contínua de egressos do pré-vestibular do Quilombo.
Focamos em nossas entrevistas a realidade do ano de 2006, ainda que algumas e alguns
depoentes tenham ingressado no curso em anos anteriores – como Analice e Robson, por
exemplo – ou continuado a freqüenta-lo no corrente ano, 2007. Assim, já que falamos em
continuidade, faz-se necessário acrescentar algumas informações acerca da participação (ou
não) de nossas colaboradoras e colaboradores no Quilombo Cabula atualmente, como foi
indicado em seus relatos:
Tendo iniciado o curso no começo de 2006, Fabíola precisou afastar-se devido a
distância e a necessidade de cuidar da filha ainda no primeiro semestre. Retomando os estudos
no início de 2007, ela novamente precisou se afastar do Quilombo devido a uma gravidez,
voltando à sua cidade de origem. Ela pensa em voltar a estudar e tem esperanças de que sua
vaga continue guardada na turma do Quilombo no próximo ano e que possa um dia dar aula
no pré-vestibular.
Devido às já aludidas contingências da mudança de espaço na Engomadeira, as aulas
dessa comunidade começaram apenas no segundo semestre de 2007. Isto foi crucial para
dificultar o retorno à sala de aula por parta de Robson e Analice. Robson, que estudou no
Quilombo em 2005 e 2006 chegando a concluir os dois anos letivos, iniciou sua participação
nas aulas em 2007 que foi interrompida pela sua necessidade de fazer um curso de
qualificação em sua área de atividade profissional. Ainda que não esteja acompanhando as
aulas, ele colabora com o Quilombo em suas atividades e ações na Engomadeira e pretende
voltar a estudar em 2008. Analice, que como Robson estudou e concluiu os anos letivos de
2005 e 2006, também encontrou dificuldades de retomar as aulas no segundo semestre de
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2007, a “correria é grande”, como se diz nas comunidades, e ela - por questões referentes à
sua saúde - não tem encontrado condições de permanecer, pretende retomar os estudos no
Quilombo Cabula assim que estes contratempos forem resolvidos.
Assim como Robson, Emerson encontrou impeditivos profissionais para permanecer
estudando. Trabalhando em turnos sem horários definido, ele precisou sair de sala de aula em
fins de 2006 e não chegou a se matricular no Quilombo Cabula no ano de 2007. Atualmente
ele se inscreveu num curso técnico profissionalizante e continua determinado a entrar na
universidade.
Por ter atingido o objetivo de ultrapassar o vestibular em 2006, Rebeca não se
inscreveu na turma de 2007, ainda assim, tem intenção de continuar a participar das outras
atividades do Quilombo, mas tem tido dificuldades de encontrar tempo além do trabalho e da
universidade. Sua pretensão, à medida que avançar na sua graduação, é dar aulas no
Quilombo Cabula.
Sivaldo concluiu o ano de 2006 e é o único entre colaboradores e colaboradoras que
vem participando das aulas, apesar de ter se afastado durante um tempo devido ao seu
emprego. Até fins de 2007, época de conclusão deste trabalho, ele continua participando
ativamente das aulas e atividades do Quilombo Cabula, sendo que pretende continuar na
turma em 2008, já que por falta de recursos não conseguiu se inscrever no vestibular deste
ano. Seu objetivo é continuar no Quilombo, seja assistindo ou – futuramente – ministrando
aulas.
As trajetórias percorridas por cada uma/um de nós em nossas, as trilhas abertas pelo
Quilombo Cabula e as andadas iniciadas na construção desta pesquisa continuam. Mais e mais
pessoas se somam, se encontram e, aí, novos percursos são criados. Confirmou-se para nós,
através deste estudo, que a experiência prática de se organizar coletivamente, os ricos
processos de ensino-aprendizagem em sala de aula e o restabelecimento de laços de
identidade e territorialidade são mais do que destinos que nos propomos, são passos
cotidianos nessa jornada comum. As histórias continuam, são revisitadas, revistas e - porque
não? – revividas à medida que olhamos para quem fomos e, através de quem somos, criamos
aquilo que seremos. Afinal, os caminhos mudam com o tempo...
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ANEXO
Roteiro de Entrevista
N.º___
Nome:
Sexo:
Cor/Raça:
Data de Nascimento:
Status de Relacionamento:
Atividade Profissional:
Escolaridade:
Observações Pessoais:

Identidade
Primeiramente, gostaria que você falasse de você...que você conte sobre seu passado,
me diga qual sua origem, quem é e de onde veio sua família. Como você se define e como vê
o seu lugar no mundo? Por favor, relate sua história de vida, no que sua mãe e pai
trabalham(vam)? E qual sua atividade? Quais suas expectativas de futuro em relação a sua
vida, a de sua família e das pessoas que moram próximas a vocês?

Território
Gostaria que você narrasse também sobre o lugar onde você vive, de modo que
possamos saber melhor sobre sua relação com o mesmo. Você escolheu morar onde mora
atualmente? Como você se sente lá? Como foi morar lá? Qual o nome do lugar onde você
mora e onde fica? Desde quando você mora lá? É uma comunidade? Como você a vê? O que
é o Cabula pra você?

Quilombo Cabula
E sua vida escolar, como foi? Você pode nos contar em quais escolas você estudou e
como foi sua experiência nelas? Como você conheceu e o que te levou a participar do
Quilombo Cabula? O que é o Quilombo Cabula pra você? Como você vê sua experiência
dentro do Quilombo Cabula?

Avaliações e Perspectivas
Fale um pouco sobre o que você espera do Quilombo Cabula e se há algo que precise
ser modificado e por quê? Sua vivência no Quilombo Cabula mudou algo em seu
entendimento sobre como você se vê? Se sim, o que e como...você poderia falar sobre isso?
Sua vivência no Quilombo Cabula mudou algo em seu entendimento sobre como você vê o
lugar onde mora? Se sim, o que e como?
O que você achou desta entrevista e da proposta deste estudo?
Bem, muito obrigado. Forte Abraço.
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