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Assim, da não – existência vem a utilidade
e, da existência, a posse”
(Lao Tsé - 604 a.C). .
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RESUMO

Por se tratar de um processo de ensino e de aprendizagens, a construção de uma
identidade quilombola a partir das comunidades negras rurais compõe a
contemporaneidade de uma História da Educação, marcada por processos
educativos próprios e comuns entre si. Por sua vez essa história confunde-se com
a própria definição de um território de identidade negra e quilombola na Bahia.
Para melhor definição, esta Tese utilizará os termos “Pelejar e arrudiar” como
metáforas que dialogam e ajudam a compreender simbolicamente como as
comunidades negras aquilombadas definiram esse território de identidade, a partir
das suas vivencias e experiências. Do ponto de vista metodológico, esta análise
buscou elementos que caracterizam uma pesquisa com abordagem etnográfica,
numa investigação que trouxe fragmentos de processos históricos, narrados pelos
próprios quilombolas. Tal leitura é fruto da observância aos olhares e sentidos
empregados pelos sujeitos, na diversidade das comunidades quilombolas no
território baiano, notadamente na região geográfica do recôncavo baiano, tomando
a comunidade de Baixa da Linha, localizada na cidade de Cruz das Almas, Bahia,
Brasil como base destas observações e conclusões.
Palavras – Chaves: Identidade – Educação - Quilombos – Pelejar – Arrudiar.
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ABSTRACT

Because of being treated as a process ofteaching and as apprentice.ships, the.con
struction of an identity fugitive.Negro slave from the rural blackcommunities compo
ses the.contemporaneousness of a History ofthe Education, marked by own andco
mmon educative processes betweenthemselves. For his time this historygets confu
sed with the definition it.self.of a territory of black identity and.fugitive Negro slave i
n the Bahia. Forbetter definition, this work will use theterms “to Fight and arrudiar” l
ike.metaphors that talk and help tounderstand symbolically as the black.Communiti
es aquilombadas defined this.territory of identity, from his you surviveand experien
ces. From the point of view.metodológico, this analysis looked forelements that cha
racterize the inquiry.etnográfica, in an investigation that.brought fragments of histor
ical.processes, narrated by the fugitive.Negro slaves themselves.Such areading is
a result of the observance tothe glances and senses employed by themen, in the di
versity of the communities.fugitive Negro slaves in the Bahia.territory, especially in
the geographical.region of the Bahia bay area, taking the.community of Decrease o
f the Line..,located in Cruz's ...city of the Souls, ...Bahia...Brazil ...like base of these
observations.and conclusions.
Words – Keys: Identity – Education - Hiding- places – to Fight – Arrudiar.
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1 INTRODUÇÃO
Igualmente ao processo de invisibilidade e negação destinado as diversas
experiências de sociedade, cujos aportes teóricos e metodológicos escapavam a
lógica do progresso tecnológico e da crescente acumulação de riquezas advindas
da expansão territorial, a existência e perpetuação de experiências comunitárias
com outras bases epistemológicas, trouxeram para o cenário investigativo, novos
atores e, portanto, novas discussões, principalmente nos campo da pesquisa, e
em especial no campo da pesquisa social. A crise da modernidade trouxe como
questão fundante, o fracasso do homem moderno, cujos pilares iluministas haviam
sido enunciados como autonomia, emancipação e espírito crítico. Ora, se o projeto
de homem moderno “fracassou”, o projeto de uma sociedade segura, previsível e
planificada, seguiu os mesmos passos. Parafraseando Caetano Veloso (1991),
tornou-se evidente que alguma coisa estava fora de ordem. Por consequência, na
esteira de tais contendas, alguns aspectos passaram a figurar cada vez mais entre
os círculos de debates e inconclusões nas diversas áreas do conhecimento e suas
interfaces, dentre elas a discussão sobre a possibilidade, ou a necessidade, da
existência de uma identidade, determinadas por aspectos essenciais presentes
neste ou naquele grupo ou segmento social, intrínsecos a ela ou não. Em alguns
momentos, autores debruçaram-se para discutir a importância do “resgate” de
uma identidade nacional, ancestral ou situacional, como uma forma de
enfrentamento ao fracasso da hegemonia moderna, ocidental, na consolidação de
um projeto de modernidade, que, segundo os próprios, deveria servir de modelo
para as demais sociedades.
Aqui, por outro lado, chamo atenção sobre a existência de outros projetos
de sociedades que, mesmo dividindo o tempo e o espaço com os discursos
modernos hegemônicos ocidentais, mantiveram-se ligadas a outras possibilidades
de civilização notadamente ligadas aos saberes e leituras de mundo com base em
princípios ancestrais, de natureza comunal. Falo aqui das comunidades negras
sejam aquelas ainda localizadas na zona rural, ou mesmo na zona urbana,
quando se constituíram enquanto bairros localizados nas atuais áreas periféricas.
Não se trata, portanto, de sociedades perdidas no tempo e no espaço,
perpetuando uma ancestralidade imaginária, romântica, destituído de conflitos,
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tensões ou disputas. Pelo contrario. Trata-se de uma construção coletiva, em
permanente tensão, (re) lembrada e construída com base nas lições deixadas
pelos mais antigos moradores, que respaldado por lições no presente, garantem
que tais comunidades assumam identidades emergenciais, que as vezes até soem
como “estranhas” aos indivíduos naquele espaço, mas que possibilitem naquele
momento a legalização do acesso a terra e acesso a benefícios sociais.
Apurando-se o olhar, nessas comunidades negras rurais ou urbanas, é
possível perceber, muitas vezes nas entrelinhas, como seus moradores
desenvolveram e desenvolvem variadas e próprias estratégias de sociabilidade e
perpetuação de sentidos e saberes em diversos aspectos do seu cotidiano. E é,
justamente nessa transmissão de saberes e sentidos, que se garantiu a
consolidação de práticas e conhecimentos necessários para sua perpetuação
desde o surgimento destas comunidades até os dias atuais. Então, no momento
que o pesquisador se interroga sobre quais bases epistemológicas foram
alimentado os visíveis, ou invisíveis, indícios simbólicos e concretos, é possível
notar os significados e sentidos que nos remetem a um Continente Africano
recriado aqui, na Diáspora, e amalgamado por outras lógicas, vezes simétricas ou
não. O que nos chama a atenção é que, ainda que os moradores atuais não
percebam tal dimensão, ou até neguem em algumas situações a sua ligação
histórica com populações negras ou indígenas, o que de certa forma pode ser
entendido como reflexo das diversas intervenções ideológicas racista, distribuída
por todo um aparato do estado brasileiro, ainda assim há uma elaboração que os
situa numa fronteira identitária. Ora, para os indivíduos, a noção exata do limite
físico daquela comunidade, as histórias em comum daquele território, o mito
fundante coletivo, os laços fraternos e parentais, a religiosidade e mesmo o desejo
de permanecer naquela terra em que os pais nasceram, reforçam o sentido da
existência dessa fronteira. Para os residentes nas comunidades negras rurais,
bem como nos bairros periféricos, na verdade, ainda que tenham sido
incorporados outros olhares, novas formas de dizer, e novas formas de ensinar,
não há dúvidas, que reside coletivamente a noção nítida de “onde começa e onde
termina a comunidade, e quem são os de dentro e os de fora”. Bem dizer que não
estamos tratando de uma definição arbitraria ou segregacional, tampouco
insinuarmos que estamos falando de comunidades isoladas, até porque a
15

historiografia mais recente já sinaliza que, mesmo nas experiências quilombolas
mais isoladas, no sentido geográfico, as relações entre negros e índios, e mesmo
entre negros e europeus ocorreram de forma corriqueira, não menos tensa,
tampouco menos pacifica, mas ocorreram, inclusive com trocas comerciais.
Só para lembrar quais práticas fronteiriças, trago alguns exemplos de
situações vivenciadas por tais comunidades negras rurais ou urbanas, que nos
coloca em um território orientado por lógicas definidas por ancestralidades de
matriz africanas - indígena, que conviveram e convivem com outras praticas
coletivas, mas que por vezes orientadas por outras lógicas, demarcam uma
fronteira legitima. Os adjutórios, mutirões, batas do milho, batas do café, por
exemplo, traduzem praticas simbólicas resisgnificadas no convívio diário de
comunidades, nos mais diversos espaços na zona rural do Brasil, trazendo assim
lógicas comunitárias bastante presente nas formas de lidar com o Outro, nas
ancestralidades africanas e indígenas, portanto distante das tradições de
orientação única e exclusivamente para a remuneração (e exploração) da hora do
trabalho. Também nos chamados bairros periféricos encontraremos outras formas
de mutirões, com o mesmo princípio, como é o caso do “bater laje”, onde a
comunidade se reúne para executar um serviço a um indivíduo daquele grupo,
tendo como orientação o auxílio ao Outro, sem necessariamente uma
remuneração pela “hora do trabalho”. Em ambos os casos, notadamente
percebemos elementos de orientações e princípios civilizatórios notadamente
diferenciados.
Bom, dito dessa forma cabe aqui uma ressalva importante. A opção em
buscar a história de luta e resistência das comunidades negras rurais, também se
deu em função da urgência do debate sobre a organização social de um Estado
construído sob a égide de uma dívida histórica aos homens e mulheres negras
que foram raptadas de forma brutal e desumana no continente africano. Na
construção do Novo Mundo, tal processo tem início desde meados do século XVI
e prosseguiu quando foram aqui abandonados sem amparo, depois da
oficialização do fim da escravidão, no século XIX. Dentre as demandas surgidas
dessas políticas perversas, esquecer a luta pela terra, ao lado de outras lutas não
menos importantes, como o acesso a uma educação de qualidade, a garantia do
acesso, permanência e ingresso no mercado de trabalho e o incansável combate
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ao racismo sob suas diversas formas. De qualquer sorte bom lembrar que tais
questões serão discutidas ao longo desta tese, ainda que a ênfase neste momento
será a explicitação de como as diferentes estratégias adotadas por comunidades
negras rurais consolidaram fronteiras identitárias por todo território nacional,
provocando assim um acumulo de experiências de práticas educativas, no “se
fazer quilombola”. Portanto, uma luta pelo reconhecimento de que tais práticas se
constituíam enquanto um capítulo importante na história da educação do Brasil.
No novo mundo há um ressiginificado no conceito de “Quilombo”, uma vez
que no continente africano o conceito de Kilombo, passa exclusivamente por um
acampamento militar. O “ser quilombola” no território americano agregou brancos,
índios, africanos, crioulos e muitos espaços, foram por vezes negociados, outras
vezes comprado, mas não menos guerreiro. Essa questão será melhor explorado
nos capítulos subsequentes.
Ainda definindo caminhos, cabe lembrar que é possível a leitura da saga
das comunidades negras rurais a partir de algumas correntes epistemológicas, a
saber: a corrente marxista e a corrente culturalista. A primeira toma os fenômenos
da resistência e a sistemática econômica como elementos orientadores das suas
análises, enquanto que a corrente culturalista centrou suas análises nos
elementos socioculturais que caracterizavam as comunidades. Na construção da
Tese, até por se tratar de uma análise tomando como eixo a educação e seus
processos constitutivos, foram buscados autores marxistas que contribuíram em
muito na construção de uma análise comum entre educação, modo de produção e
cultura, notadamente Pierre Bordieu e Antonio Gramsci.
Dizendo dessa forma, seja pelejando1 ou arrudiando2, quer dizer, ora
enfrentando, ora construindo estratégias para “driblar” a opressão física e cultural,
as comunidades negras, na sua maioria, conseguiram garantir e perpetuar
princípios e lógicas diferenciadas, próximas das experiências cotidianas das
comunidades africanas e indígenas, Quero dizer com isso que, diante da situação
ao qual se encontravam, lutando para sobreviver e garantir a permanência no
lugar em que ocupavam, os negros e negras entenderam que era possível
amalgamar-se com as experiências civilizatórias de diversos grupos presente na
1
2

Pelejar aqui será compreendido como enfrentar, brigar por algo.
Arrudiar será compreendido como contornar, dar a volta em algo
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construção de uma sociedade mais ampla, mas sem necessariamente ter que
abrir mão de um modo de ser trazido na memória dos africanos que foram
chegando e aqui reelaborando suas praticas. Aqui a saga dos guerreiros Jagas
também pode ser traduzida sob a lógica do guerrear quando preciso recuar
quando necessário, ou seja, pelejar ou arrudiar conforme o contexto exige.
Aqui faço um parêntese. Em cada uma dessas experiências, é possível
notar um continuum de ensinamentos e aprendizagens que ocorreram por fora do
contexto do sistema oficial de ensino. São experiências variadas e transmitidas,
criando assim uma história da educação, que, por não ocorrer no espaço da
escola, não é incorporada a uma história oficial. Dito assim, expondo a trajetória
construída por longos caminhos desde o continente africano, passando por várias
experiências no Novo Mundo, há um interesse particular que precisa melhor ser
compreendido. De que forma tais experiências foram construídas e transmitidas
para as gerações ulteriores, sem a presença de um espaço institucionalizado, com
uma escola, por exemplo? Aliás, na maioria das comunidades quilombolas sequer
existem escolas, o que inclusive foi constatado em mapeamento sobre educação
escolar quilombola na Bahia, disponível em anexo. Também se for tomada a
escola oficial ainda encontraremos outra demanda. A história contada nos livros
didáticos, por exemplo, omitem, silenciam ou superficializam a presença
quilombola no Brasil, da mesma forma, pouco se explora da história loca na
construção dos currículos e\ou conteúdo a serem trabalhados em sala de aula3.
No caso das comunidades negras, cujo aporte da tradição oral é basilar,
não trazer esse cotidiano para sala de aula significa um prejuízo expressivo na
afirmação de uma identidade, não tão somente negra e quilombola, mas também
de uma identidade de pertença a um local, a uma história ou a uma tradição. Aqui
fica explicito porque tal estudo se insere no lastro da memória da história da
educação no Brasil, uma vez que este trabalho pretende elucidar as experiências
de construção e\ou afirmação de identidades a partir de praticas cotidianas
carregados de valores e significados para uma coletividade tomando assim o
quilombo enquanto um espaço educativo. Um lugar de ensino. Um lugar de
aprendizados.
3

Essa questão será melhor explorada no capítulo 5 deste trabalho
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Nunca demais lembrar que a história das comunidades negras e
quilombolas também poderá nos auxiliar na melhor compreensão daquilo que se
apregoa nas legislações vigentes, como por exemplo, as linhas mestras das leis
10639\03 e 11645\08, bem como as Diretrizes Curriculares para Educação Escolar
Quilombola. Tais legislações, ainda que referentes ao espaço escolar, em muito
poderá ser enriquecido a partir da observância de que tais comunidades negras
podem ser entendidas como “salas de aula”.
Por fim, explicitarei aqui como se deu a caminhada, do ponto de vista
metodológico. Na perspectiva em discorrer sobre o processo de construção de
uma identidade em comunidades essencialmente de tradição oral, secularmente
edificada em um espaço físico herdado por laços de parentesco, cuja memória
ancestral é a principal ferramenta de manutenção desses significados na
comunidade, foi exigido a todo o momento um olhar múltiplo sobre o mundo e
sobre o outro na construção desta pesquisa. Nestas comunidades, a palavra
assume papel primordial, pois é a partir dela que o sujeito se constitui e é
constituído, dialogando com outras palavras, construindo diálogos e formando
textos com o eco das vozes de seu tempo, da história de um grupo social, de seus
valores, crenças, preconceitos, medos e esperanças, ou seja, foi nesse processo
que a comunidade construiu sua identidade.
Por esse motivo, a metodologia utilizada levou em consideração as
experiências que cada comunidade traz de característica, o que de certa forma só
foi possível a partir da conjugação dos elementos de cada comunidade a partir da
observação e convívio com eles, uma vez que as histórias desses grupos,
majoritariamente negros, são reconstruídas a partir de narrativas. Não se tratava,
portanto, apenas, de falar deles e sim, falar com eles. Também por essa razão
pesquisas que envolvam historias de vida têm chamado a atenção para o fato de
que os relatos orais são essenciais para dirimir as dúvidas e lacunas existentes
nos documentos oficiais, além de acrescentar informações essenciais para a
compreensão da dinâmica de cada comunidade. A pesquisa de campo
desenvolvida na comunidade quilombola da Baixa da Linha, por exemplo, exigiu o
tempo todo uma apurada sensibilidade para compreender os saberes e valores
envolvidos em cada conversa com um mais velho, na arrumação das festas, ou
mesmo na caminhada na mata, em cima de canoas ou durante o roçado. Em
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linhas gerais, a opção por uma investigação em carater etnográfico para elucidar
as questões levantadas nesta trabalho não se deu por acaso. Aqui a etnografia
percebida como uma possibilidade de penetração no universo das relações
coletivas e individuais dessas comunidades, o que possibilitou reconhecer certos
aspectos de seu cotidiano.
Laplantine (1988) nos lembra de que a antropologia é o estudo social em
condições histórias e culturais determinadas. A própria observação nunca é
efetuada sobre em qualquer momento e por qualquer pessoa. A distância ou
participação etnográfica maior ou menor está eminentemente ligada ao contexto
social ao qual se exerce a prática em questão, que é necessariamente a de um
pesquisador pertencendo a uma época e a uma sociedade. Quando pensar estar
fazendo aparecer a racionalidade imanente ao grupo que estuda, o etnólogo pode
esquecer as condições de produção de seu discurso. Mas estas nunca são
histórica, política, cultural, e socialmente neutras: expressam diferentes formas da
cultura quando esta encontra os outros de uma maneira teórica. Assim, o
pesquisador deve considerar o lugar sócio – histórico a partir do qual se fala, como
parte integrante de seu objeto de estudo.
Ainda no campo da antropologia, Geertz (1989) exalta o papel do trabalho
de campo etnográfico enquanto um método notavelmente sensível. Para ele, a
observação participante, por exemplo, obriga seus praticantes a experimentar,
tanto em termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução. Ela requer
um árduo aprendizado linguístico, algum grau de envolvimento direto e
conversação, e frequentemente um “desarranjo” das expectativas pessoais e
culturais. Da mesma forma, Clifford alerta que o desenvolvimento da ciência
etnográfica não pode, em ultima análise, ser compreendido em separado de um
debate político – epistemológico mais geral sobre a representação da alteridade.
Uriarte (2012) também nos chama atenção sobre o alcance de uma
pesquisa com base na etnografia. Segundo ele, a teoria e a prática são
inseparáveis: o fazer etnográfico é perpassado o tempo todo pela teoria. Antes de
ir a campo, para nos informarmos de todo o conhecimento produzido sobre a
temática e o grupo a ser pesquisado; no campo, ao ser o nosso olhar e nosso
escutar guiado, moldado e disciplinado pela teoria; ao voltar e escrever, pondo em
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ordem os fatos, isto é, traduzindo os fatos e emoldurando-os numa teoria
interpretativa.
Mas afirmar que o campo é perpassado pela teoria não significa dizer que
ele está submetido a ela. Por definição, a realidade superará sempre a teoria. Em
outras palavras, o campo irá sempre surpreender o pesquisador. Sem cair em
contradição, podemos afirmar que se um campo não nos surpreender, é porque
não fomos o suficientemente bem formados. Justamente porque a formação
antropológica consiste em nos abrirmos para a desestabilização.
Ainda sobre a pesquisa, Gatti (2002) também chama a atenção para a
importância do olhar do pesquisador, no momento da escolha da metodologia
mais apropriada. Segundo a autora, ”ao pesquisador cabe ter senso crítico e
clarear para si mesmo seu modo de pensar e pesquisar.” Assim, ele pode deixar
agir sua imaginação e sua intuição, e gerar condições especiais para o
levantamento de seus dados, bem como gerar instrumentos e formas criativas
para isso. Por essa razão, o desenvolvimento de uma pesquisa com um perfil
etnográfico possibilitou o registro mais acurado dos elementos significativos para
uma comunidade, terminou por justificar sua escolha. E foi justamente na
percepção desses elementos que se deu a possibilidade de perceber o sentido da
identidade do grupo, ou seja, foi possível estabelecer as relações de inclusão e
permanência daqueles indivíduos naquele espaço, percebendo, portanto, as
formas e mecanismos de desconstrução e reconstrução de identidades.
Bom, quanto a adoção de técnicas e instrumentos adequados, devido as
especificidades

da pesquisa, ou seja, conforme dito antes, por se tratar de

comunidades de tradição oral, onde a transmissão do saber é fruto de socialização
e se desenvolve de forma natural e informal, algumas vezes a estrutura de uma
determinada entrevista, por exemplo, precisou sofrer alterações durante a
conversa e novas informações foram incorporadas, e até mesmo às vezes as
estrutura com perguntas definidas foram substituídas por uma conversa mais
informal. De concreto, na realização da pesquisa, foi possível perceber que é
necessária toda sensibilidade disponível do pesquisador para perceber o que está
nas “entre linhas”, uma vez que nem sempre as informações estão disponíveis ou
são disponibilizados facilmente pelos moradores, o que tornou, assim, essencial
estar atento e disposto a ouvir os bate-papos em um jogo de sinuca, numa festa
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religiosa ou num dia de feira, quando, por exemplo, a comunidade se mobiliza
para enfrentar o deslocamento de ida e volta para a sede.
Também

nesse

sentido,

pesquisadores

eu

discorreram

mais

especificamente com comunidades negras quilombolas como Silva (1998),Santos
(1995) e Reis (1995) explicitam que a importância da vivencia do pesquisador no
campo de pesquisa. O método de combinar a pesquisa documental - a análise de
documentos em cartórios e bibliotecas e busca de literaturas, como artigos, livros
ou trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações ou monografias - com o
depoimento dos quilombolas foram estratégias realçadas pelos citados autores ,
enquanto um recurso válido para as investigações sobre os antigos quilombos
que, de alguma forma, estabeleceram laços com os quilombos na atualidade.
Sobre isso, bom lembrar que do ponto de vista histórico e documental,
essa pesquisa, valeu-se da documentação gerada pelo processo de titularização
das terras de comunidades da Bahia e de outras regiões do Brasil em obediência
aos preceitos da atual Constituição Federal, ou seja, utilizou-se de laudos
antropológicos aprovados e publicados pela Fundação Cultural Palmares entre
1998 e 2000, inclusive aqueles relacionados às comunidades quilombolas na
Bahia.
Cabe aqui então explicitar minhas motivações para a construção dessa
pesquisa. Minha inserção no movimento social, em especial no movimento negro,
se deu em 1994 quando iniciei uma vivencia num bloco afro, na cidade do
Salvador, denominado Malê Debalê4. Vivência essa que dura até os dias atuais
(21 anos). Desde então se deu minha inclusão nos debates que envolviam as
comunidades negras urbanas e rurais, seja nos blocos afros, mas também nos
grupos de estudantes negros (CONUN – Coletivo Nacional de Universitários
Negros).
Em 1997, enquanto bolsista de iniciação cientifica, pelo Projeto Memória
da Educação da Bahia (PROMEBA) pude participar a partir de uma linha de
investigação destinada a perceber as experiências educacionais não formais, no
Estado da Bahia. Neste momento, em 1997 iniciava-se no Brasil, e na Bahia, os
primeiros estudos antropológicos para o levantamento, mapeamento e titulação
4

Bloco Afro Malê Debalê, criado em 23 de março de 1979, no bairro de Itapuã, nos arredores da Lagoa do
Abaeté. Ao final deste trabalho, será apresentado o histórico desta importante entidade do movimento negro.
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das então denominadas pela Constituição Federal de 1988, “comunidades
remanescentes de quilombos5”. Esse estudo antropológico preliminar ocorreu num
período de janeiro de 1997 a dezembro de 2000, envolvendo as seguintes
comunidades remanescentes de quilombos, no interior da Bahia - Mangal, Pau
D´Arco, Parateca, Tijuaçu, Lajes dos Negros, Barra, Bananal, Riacho das Pedras
e Rio das Rãs. Esses levantamento se deram a partir da contratação dos
antropólogos Marcus Luciano Lopes Messeder e José Augusto Laranjeiras
Sampaio, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – e Marcos Tromboni de
Souza Nascimento, da Universidade Federal da Bahia(UFBA), contratados pela
Fundação Cultural Palmares, para a confecção do Laudo Antropológico,
instrumento jurídico necessário para o processo de “reconhecimento” de tais
comunidades enquanto remanescentes de quilombo. Cabe aqui lembrar que tal
instrumento tinha semelhança ao processo utilizado pela Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) para reconhecimento e demarcação de terras indígenas.
Aqui se deu meu envolvimento mais técnico e acadêmico na temática
quilombola, mesmo que ainda numa perspectiva de observação quanto a dinâmica
de um trabalho etnográfico, na construção do citado Laudo.
Entre os anos de 2000 e 2005, tais estudos possibilitaram a imersão em
outras comunidades negras quilombolas, notadamente na região da Chapada
Diamantina, Neste período, organizei, entre 08 a 10 de novembro de 2002, o I
Seminário: O Negro na Chapada Diamantina, realizada em Mucugê, distante
aproximadamente a 450 km de Salvador. Na ocasião foram reunidos moradores
de 18 municípios da Chapada Diamantina. Também participaram do encontro
autoridades locais, a representação da Fundação Cultural Palmares, Professores,
alunos, e comunidade local). Um dos objetivos era ouvir as principais questões
referentes ao dia-a-dia das comunidades, a partir dos próprios moradores. Ao
final do seminário, foi produzida uma carta de proposta, o que foi posteriormente
encaminhadas a órgãos competentes e grupos de pesquisas.
Desse encontro, e das discussões ali gerada, desdobrou-se na construção
da minha dissertação de mestrado, entre os anos de 2002 e 2005, no Programa
de Pós Graduação em Educação (PPGEduC/ UNEB), cujo título foi: “Processos
Eeducativos na Formação de uma Identidade em Ccomunidades Remanescentes
55

Tais discussões serão melhor abordados ainda neste trabalho de pesquisa – capitulo 4
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de Quilombos: um estudo sobre as comunidades de Barra / Bananal e Riacho das
Pedras, no município de Rio de Contas-Ba.”. Naquele momento, o objetivo era
compreender quais elementos simbólicos estariam presente na afirmação de uma
identidade, numa comunidade quilombola.
Desde 2005 até 2009, pude vivenciar novas experiências com
comunidades negras quilombolas, pela Estado da Bahia, que resultou na
construção de um mapeamento sobre a experiência da educação escolar nas
comunidades quilombolas, por todo Estado. Tal documento tornou-se a base
diagnostica para a construção das Diretrizes Curriculares Estaduais e Nacional
para Pedagogia Escolar Quilombola6. Neste momento, tornou-se visível a
presença extensa e múltipla, das experiências quilombolas na Bahia, o que por si
caracterizaria um imenso território negro construído a partir das vivencias e
saberes aprendido e ensinado, por vezes na peleja, por vezes arrudiando. Se
ocorre uma relação de ensino e de aprendizado, por si, caracterizaria a presença
de uma história da educação que se confunde com a própria história da formação
da sociedade brasileira.
Mas o que se tornava nítido, dentro das minhas leituras feitas nessas
experiências, não se constituía (nem constitui) como um ponto pacifico. Em 2009,
fui convidado para contribuir com o debate sobre comunidades negras
quilombolas, no recôncavo baiano, no município de Cruz das Almas. Na ocasião,
tal município se preparava para a construção do seu Plano Municipal de Cultura, e
naquele momento a pauta destinada as comunidades negras rurais não foi
contemplada de uma forma satisfatória, uma vez que havia um desconhecimento
quanto a presença de tais comunidade naquele município. Aqui um comentário
pontual. Nos dados disponibilizados pela Fundação Cultural Palmares, no ano de
2015, nos municípios limítrofes a Cruz das Almas7, não há registros de
comunidades quilombolas, apesar de estar numa região bastante próxima de
importantes pólos de presença negra, como Maragogipe, Santo Amaro e
Cachoeira, que juntas reúnem pelo menos 30 comunidades quilombolas
certificadas. De qualquer sorte, a partir das primeiras observações, no ano de

6

O citado documento encontra-se em anexo a este trabalho.

7

O município de Cruz das Almas tem os limites definidos por Muritiba (Norte), São Felipe (Sul), São Felix (Leste) e Sapeaçu
(Oeste)
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2010, foi realizado um projeto de mapeamento de comunidades negras rurais, em
Cruz das Almas, e naquele momento a opção por iniciar a pesquisa nas
comunidades negras rurais da Baixa da Linha e a comunidade da Vila Guaxinim,
deu por se tratarem de comunidades

ameaçadas de expulsão por parte da

Universidade Federal do Recôncavo (UFRB). Nas observações preliminares, havia
um entendimento que se tratavam de comunidades negras, reconhecidamente
pelo entorno e que traziam uma história de presença física e cultural, num território
definido em função da sua existência, o que atendia as exigências para dá início
ao processo de titulação, a partir de sua certificação. O que foi feito ainda no
mesmo ano, ou seja, ambas foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares8.
A comunidade da Baixa da Linha está inserida nestas multiplicidades de
situações envolvendo a construção das comunidades negras rurais, denominadas
quilombolas, por todo território nacional.
Guerreando ou negociando, pelejando ou arrudiando, negros e negras
encontraram possibilidades reais e concretas de ser e estar (e perpetuar) em
espaços extremamente hostis para eles, uma vez que o contato entre europeus,
ameríndios e africanos, em solo americano, ocorreu em condições desumanas,
perversas, notadamente para esses dois últimos. O que resultou em formas
diferenciadas de enfrentamentos.
Dito tanto, cabe agora explicitar como se deu a construção desta Tese. Há
uma disposição em cinco capítulos definidos para uma melhor compreensão da
ideia central. No capítulo destinado a Introdução, elucidei as motivações iniciais
para a pesquisa, bem como defini termos utilizados - pelejar e arrudiar - e a opção
metodológica da pesquisa. No segundo capítulo, foram abordadas reflexões
pertinentes aos conceitos basilares da pesquisa: identidade, educação e
quilombos, bem como defini a relação entre as metáforas pelejando e arrudiando
no

contexto

da

pesquisa.

Neste

momento

explicitei

em

quais

bases

epistemológicas foram construídas as discussões, bem como foi o momento para
revisar teóricos e estudos utilizados desde a iniciação cientifica, em 1997, até as
contribuições advindas no doutoramento, que teve início ano de 2010, no
PPGEduC/UNEB.

8

Em anexo, o relatório enviado sobre a Vila do Guaxinim, comunidade certificada em Cruz das Almas, a partir do estudo
citado
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Os três próximos capítulos foram abordados minhas inferências e
proposições na pesquisa propriamente dita. No terceiro capitulo, apresentei a
relação entre as metáforas do “pelejar” e do “arrudiar” e as comunidades
quilombolas. Quero dizer que, quando trouxe para a tese o sentido de uma
identidade negra e quilombola construído sob a lógica da peleja, ou seja, do
enfrentamento, trago uma revisão da abordagem histórica e tradicional, que toma
como premissa, os quilombos constituídos por “descendentes de negros
escravizados, fugidos, refugiados em locais de difícil acesso e promotores de
ações belicosas contra engenhos e fazendas”. Neste momento foram discutidas
as diversas experiências quilombolas estudadas na América e no Brasil, no geral,
tomando inclusive as recentes discussões sobre o Quilombo dos Palmares. Por
outro lado trouxe as experiências das negociações e acordos, enquanto um
fenômeno bastante corriqueiro, na historia recente, principalmente a partir do séc.
XVIII, quando negros e negras crioulas, buscam não apenas fugir da escravidão,
mas construir um espaço de liberdade, ainda que sob a tutela ou “permissão” dos
senhores escravocratas.
A partir das discussões trabalhadas nos capítulos anteriores, no quarto
capitulo trarei uma reflexão sobre as múltiplas possibilidades de construção de um
território negro e quilombola, a luz dos contextos possíveis encontrados por
negros e negros ao longo da formação do Território baiano. Inclusive trazendo a
construção histórica dos registros sobre quilombos na Bahia e em salvador. Tal
incidência, inclusive será ampliada mediante as pesquisas realizadas por mim,
desde 1997, quando iniciei as pesquisas sobre comunidades quilombolas, na
Bahia, bem como as recentes intervenções na construção das diretrizes para
educação quilombola, na Bahia, quando participei no mapeamento das
comunidades quilombolas, em território baiano. Por fim, no quinto capítulo, trouxe
reflexões sobre a relação entre as estratégias e relações construídas por tais
comunidades, que pelejando ou arrudiando, garantindo assim uma história da
educação na Bahia.
Dessa forma, essa Tese projetará para futuras pesquisas, à possibilidade
de pensarmos formas legais e institucionais que garantam às comunidades negras
rurais a possibilidade de serem reconhecidas como tal, ou mesmo enquanto
comunidades quilombolas, resguardando aos sujeitos as formas de ocupação e
26

uso do seu próprio território. Nesse sentido, a discussão sobre o conceito de
quilombo, no novo mundo, incorporará outros elementos, não apenas no campo
simbólico, mas também no campo material, como a relação com a terra, do ponto
de vista econômico.
Por outro lado, insisto que na possibilidade do reconhecimento dos
processos educativos presentes nas comunidades quilombolas enquanto uma
história da educação que se confunde com a história da educação nacional.
Realçar essa dimensão, é explicitar a importância da existência de um território
negro construído a partir de uma história da educação quilombola.
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2. IDENTIDADE, EDUCAÇÃO E QUILOMBOS.
Hall (2001) quando fala sobre a identidade ele diz que “existe sempre algo
imaginário” ou “fantasiado” sobre sua unidade. Quer dizer, portanto que ela está
sempre em formação, num continuo, o que por si só já nos remete a
compreendermos o papel da Educação enquanto um elemento fundamental nesse
continuo. Bom dizer e reafirmar que a educação deve ser encarada como um
fenômeno que extrapola a noção de escolarização. Mesmo que a escola, por sua
vez também traga na sua gênese uma proposta política e pedagógica que objetiva
promover, fortalecer e ampliar um conceito de identidade, o que fica muito visível
quando se trata de sua operacionalização por exemplo, através de um currículo, é
que isso fica muito aquém. Nesse sentido, este seria obvio que esse currículo
deveria ao menos conter as vivências, sentidos e significados que harmonizasse
com os próprios alunos envolvidos neste contexto. Deveria.
Nesse aspectos, os teóricos críticos – produtivistas trazem como reflexão
a presença de um sistema de idéias que moldam e determinam um modelo de
sociedade notadamente vinculada a um cenário de dominação e reprodução das
relações de produção capitalista. Vislumbrar as conexões e a validade do discurso
de Gramsci e Bordieu sobre o tema educação também é uma questão a ser
levada em questão. Em primeira análise, percebe-se as possibilidades de conexão
entre eles, levando em consideração suas antipatias para com os modelos
arbitrários e excludentes, o que certamente seria possivelmente a parte mais
importante das relações.
Gramsci, entendia que a superestrutura ideológica era o principal fator de
constrangimento das massas. A partir dessa ideia, ele concebeu o conceito de
hegemonia, que mais tarde foi incorporado pelos estudos culturais, principalmente
por teóricos como Stuart Hall. A hegemonia é a capacidade que as classes
dominantes têm de manter o poder utilizando o consenso e não a coerção. Ou
seja, não é utilizando a força e a violência que uma classe se mantém no poder,
mas pela consenso obtido dentro sociedade civil de aprovação ao sistema de
ideias e políticas defendidos por aquela classe. Aqui Gramsci, encontra um
elemento comum e estende-se a Foucault, quando define-se a capilaridade do
Poder e suas expressões consensuais. Esse acordo engloba escolas, igrejas,

28

sindicatos e, principalmente a comunicação social. São os meios de comunicação
–

inter-relacionados com

a

infraestrutura

e

com

outros elementos da

superestrutura – são os responsáveis para a expansão da hegemonia, ao dar
visibilidade para acontecimentos, interpretações e ideias que dão sustentação
ideológica para a classe dominante.
Nessa contenda, seria interessante trazer outra contribuição, agora no
sentido de atentarmos para o risco quando pensamos a educação quanto o lócus
privilegiado de transmissão de saber. Querendo dizer assim, não excluindo a
possibilidade de compreendermos a importância e o papel destacada da
instituição escolar. A questão que se impõe é a exclusividade da educação
escolar, e o não reconhecimento das diversas formas de transmissão de saberes.
Ivan Illich (1970) trouxe, há décadas, para o centro das discussões as implicações
de uma sociedade “escolarizada”, onde a educação é obrigatória a todos.
Segundo ele, há um grande risco na homogeneização dos conhecimentos, uma
vez que a universalização do ensino consagra, na verdade, valores e mitos
pontuais. Illich (1970) chama atenção de que a simples existência da escolaridade
obrigatória divide qualquer sociedade em dois campos: certos períodos de tempo,
processos, serviços e profissões são “acadêmicos” ou “pedagógicos”, outros não.
Ou seja, “(...) O poder de a escola dividir a realidade social não tem limites: a
educação torna-se não-do-mundo e o mundo torna-se não-educativo.” Illich
(1970).
Bom, aqui cabe reafirmar que a escola contida no interior da sociedade,
seus dilemas também estão na orbita sócio-política e econômica, o que nos leva a
entender que não ocorrerão significativas mudanças estruturais na escola, sem
que primeiramente essas aconteçam na sociedade em geral. Aqui se retoma a
relação entre os “riscos” da obrigatoriedade da escolarização, numa sociedade
ideologicamente definida por um pensamento dominante e hegemônico, e por
extensão a escola, “define” qual identidade ou identidades serão explicitadas ou
silenciadas.
Aqui inicia-se a necessidade de fazermos reflexões quanto as possíveis
contribuições podem ser levantadas pela Lei 10639\03, bem como a Lei 11645\08,
além das proposições elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),
que desde 2010 elaborou e normatizou as Diretrizes Curriculares para Educação
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Escolar Quilombola. Tais discussões criam um ambiente propicio para o debate
acerca das identidades silenciadas e qual o papel desse conjunto de legislações
no sentido de viabilizar o ecoar dessas vozes emudecidas, silenciadas. Em
especifico, os múltiplos processos educativos, não formais, que garantiram a
perpetuação de uma identidade negra e quilombola devem inserida de forma
significativa numa parte importante da História da Memória da Educação na Bahia,
uma vez que a própria formação do território do Estado da Bahia perpassa por
essas reorganizações identitarias e territoriais.
Dito assim, cabe destacar outros estudos na perspectiva da educação e
quilombos. Inicialmente Gloria Moura (2001) por suas pesquisas notadamente nos
aspectos relacionados com o currículo presente nas festas em comunidades
quilombolas. A autora utiliza o conceito de currículo invisível para melhor
demonstrar a presença de sentidos e significações simbólicos, presentes na
organização, perpetuação e difusão das referidas festas, tomando como base a
presença de ensinamentos e saberes retroalimentados entre gerações diferentes
em tais espaços. Por conseguinte, Moura (idem, p.64) afirma que enquanto a
educação formal desagrega e dificulta a construção de um sentimento de
identificação, por parte do aluno que não consegue qualquer relação entre os
conteúdos ensinados e a sua própria experiência cotidiana, já no interior das
comunidades negras quilombolas ocorrem o inverso. Há, por assim dizer, um
processo educativo contínuo e dinâmico, entendido como não – formal.
Narcimária Luz (2000) avança na discussão quanto a escolarização da
sociedade e introduz reflexões sobre a questão da construção e\ou desconstrução
de identificações no seio da sociedade, em especial, na sociedade brasileira.
Então se chama a atenção para a importância dos espaços não formais enquanto
possibilidades de constituição de estratégias para o fortalecimento de tais
identificações longe do modelo formal de educação. Assim,
A política educacional unidimensional, totalitária e etnocêntrica, contraria,
profundamente, as concepções de educação de outras civilizações. O
que já identificamos é que o recalcamento de outras possibilidades de
concepções civilizatórias sobre educação ocasiona muitos transtornos
para a população, a exemplo da rejeição à escola, pela maioria das
crianças ou jovens que emergem de contextos étnico-culturais distintos, e
o baixo índice de aproveitamento escolar. (...) sentindo-se rejeitado em
sua identidade própria, já que o sistema de ensino oficial procura
destacar os valores do processo civilizatórios europeu, recalcando,
deformando sua própria alteridade. (LUZ: 2000.58)
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Nesse ponto, é possível visualizar a relevância de tais espaços e
experiências não formais, no campo das comunidades negras rurais e
quilombolas. O processo de construção de uma identidade, ou identidades,
relativas aos espaços negros, revela peculiaridades determinantes e distintas de
outros espaços privilegiados, como a própria escola. Enquanto o primeiro traz a
possibilidade de agregar um aprendizado associado ao desenvolvimento de
valores como solidariedade, comunalidade e afetividade, esta última traz como
possibilidade um saber alheio ao sujeito e muitas vezes distante do seu cotidiano.
Na maioria das vezes, os valores socializados partem de uma verdade traduzida
nos livros didáticos, sistematizado nos currículos e referenciados muitas vezes por
educadores imbuídos em “cumprir” sua carga horária em detrimento de outros
conhecimentos mais próximos de seus alunos. A educação escolarizada e formal
desagrega e dificulta a construção de um sentimento de identificação, ao criar um
sentido de exclusão para este aluno, que não consegue ver, portanto, qualquer
relação entre os conteúdos ensinados e a sua própria experiência durante o
desenvolvimento do currículo.
Há por assim dizer uma relação intrínseca entre Educação e Identidade.
Nesse sentido, trazer a história das comunidades negras rurais e quilombolas
garantirá a percepção dessa relação, o que por sua vez caracterizará o cerne
desse estudo.

2.1 Valores e Significados Simbólicos: a Construção de uma identidade.

As discussões sobre o conceito de identidade não se constitui em uma
unanimidade. A ideia de uma identidade enquanto uma resposta aparece em
alguns autores, como na Obra “Pele Negra, Mascaras Brancas”, onde Franz
Fanon (1952) discorre sobre a construção da identidade como uma resposta
política. Para Fanon, à medida que uma série de grupos cultural e racialmente
marginalizados assume prontamente a máscara do negro, ou a posição da
minoria, não para negar sua diversidade, mas para, com audácia, anunciar o
importante artifício da identidade cultural e de sua diferença, torna-se
imprescindível uma análise melhor definida. Dessa mesma forma, à medida que
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grupos políticos com origens diversas se recusam a homogeneizar sua opressão,
mas fazem dela causa comum, uma imagem pública da identidade da alteridade,
cabe-nos refletir sobre tal postura. Assim, Fanon (idem), nos faz lembrar que
aquele embate crucial entre máscara e identidade, imagem e identificação, do qual
vem à tensão duradoura de nossa liberdade e a impressão duradoura de nós
mesmos como outros.
Segundo Castells (2001), a identidade pode ser construída a partir de
atributos culturais inter-relacionados, onde se prevalece uma fonte de significado
em função de outras. Nesse caso, os próprios indivíduos, por motivos ideológicos,
afetivos ou por outros interesses coletivos, atribuem sentidos e significados
comuns. Aqui fica explicito que a identidade, por ser um fenômeno múltiplo e
dinâmico é a resposta à tensão entre a auto - representação e uma ação social.
Ainda, segundo Stuart Hall (2001), tal situação é uma demonstração concreta do
que está "em jogo" nessas contestadas definições de identidade e mudança,
ilustrando assim as consequências 'políticas' da fragmentação ou "pluralização" de
identidades. O autor assim define,
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é
interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode
ser ganha ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às
vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política de
identidade (de classe) para uma política de 'diferença’. (Hall, 2001)

A partir dos conceitos sobre a identidade enquanto uma resposta, desde
aqui podemos afirmar que a identidade, traz um sentido mais significativo para os
sujeitos, pois ela é internalizada individualmente, porem construída coletivamente.
É justamente na consolidação desses significados, que os processos pedagógicos
atuam no sentido de reforço ou negação de valores e conteúdos simbólicos. A
construção de uma identidade perpassa pelo significado que será dado pelos
indivíduos em determinado grupo em um determinado tempo espaço definido a
esses conteúdos simbólicos. Esses significados, portanto, poderá ocorrer através
de um processo institucionalizado, através de organismos como a escola, que
utilizará recursos como ao currículo, regimentos e diretrizes nacionais para
consolidar tais símbolos, ou poderá ocorrer em outros ambientes que utilizam
outras estratégias para tais afirmações. Nesse último caso, incluiremos espaços
de convivencialidades onde sentidos, saberes e conhecimentos são transmitidos

32

com base em outros princípios, metodologias e organizações, seja no convívio
diário e nas leituras de mundo, seja nas estratégias de superação elaborados no
seio do próprio espaço. Aqui uma identidade construída coletivamente, fruto dos
significados comuns aos membros daquela comunidade, garantindo assim uma
legitimidade para os indivíduos que se incluírem naqueles elementos.
Castells (2001) também define que a construção da identidade depende
da matéria prima proveniente da cultura obtida, processada e reorganizada de
acordo com a sociedade. Ainda para Castells, as comunidades locais, que
montam seu próprio movimento, constituem fontes específicas de identidades, que
se defendem em ordem global construindo não um paraíso, mas sim um bom
abrigo.
As reações se tornam fontes de significado e identidade, construindo uma
nova cultura a partir da história. Essa forma de construção de identidade gira em
torno da identidade de resistência, estando à legitimadora em crise estrutural e a
de projeto ganhando significados dessas comunas que querem a transformação
social. As comunidades quilombolas surgem sob a égide de uma resistência
secular a um modelo de existência diametralmente oposta à sua percepção de ser
e estar no mundo.
A Identidade enquanto uma consciência coletiva, construída a partir de
referenciais comuns, traz em si significados comuns utilizados para incluir ou
excluir indivíduos. Quando analisada individualmente, esta identidade assumirá
inúmeras variações, ou “metamorfoses”, segundo Ciampa (1987), ou papeis,
conforme Castells (2001). Em ambos, contudo, o indivíduo não se apresenta
destituído de um significado construído por grupos sociais o qual ele identifica-se.
Castells(2001), denomina de “identidade primaria” e a caracteriza como sendo
“aquela que estrutura as demais, e é autossustentável ao longo do tempo e
espaço” Castells,( 2001). Antonio Ciampa (1987) também faz a ressalva e afirma
que o indivíduo nunca esta desvinculada de suas “raízes”, ou seja, desvinculado
dos seus laços familiares e sua história pregressa. Luz(1995), também aborda
esta relação individuo - grupo, na construção de uma identidade. Segundo ele,
“A constituição psíquica do sujeito depende da força da continuidade do
grupo, de modo que cada indivíduo configurasse como um lugar, um
território, ao mesmo tempo singular e social, sempre investido do desejo
ancestral (familiar, clânico) de continuidade da espécie. A Ética a cultura,
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em sua originalidade) e precisamente a linguagem desse desejo”. (LUZ,
1995:9).

O entendimento da vida de uma comunidade e o que faz desta um grupo
que se diferencia etnicamente dos grupos que o circundam, ou seja, para
identificar que elementos que carregam significados para os individuos que se
identificam com aquele grupo , temos que olhar para a sua identidade social, ou
seja, todos os aspectos que identificam este grupo enquanto organização social
ou comunidade. Identidades podem mudar assim como sociedades também
mudam. Identidade implica dinâmica: ela está sempre em movimento assim como
a etnicidade de um grupo ou sua cultura. Identidade social está ligada portanto à
uma organização social, que é a alavanca propulsora da formação de uma
comunidade. Comunidade será aqui definida como grupo de pessoas que dividem
os mesmos valores e normas e se sentem afetivamente ligados entre si ou nutrem
entre si interesses de outras naturezas. A identidade social do grupo é o que
diferencia ele de outros grupos e dá sentido à união das pessoas que formam o
mesmo. A identidade étnica, portanto também é dinâmica. A etnia – conceito
sobre o qual se funda o grupo étnico – é um sistema de classificação e de
relações sociais que separa os indivíduos segundo sua origem e formação. A
identidade étnica de um grupo é o que responde a pergunta “quem somos nós
enquanto grupo?” o que não é uma pergunta fácil de se responder. Ela implica
todos os aspectos culturais que fazem com que as pessoas se sintam parte do
seu grupo , algo que as identifiquem com o grupo e as diferencie dos outros. E
deve ser um movimento de dentro do grupo para fora, e nunca no sentido inverso.
Hintzen (2007), em seu artigo “Diáspora, globalização e políticas de
identidade” traz importantes reflexões sobre a chamada identidade diaspórica.
Segundo o autor, essa identidade seria uma subjetividade produzida a partir de
um fenômeno coletivo de deslocamento e de dispersão, a partir de uma pátria real
ou mesmo imaginária. Ela seria também uma resposta a despossessão. Tomando
essa análise, é interessante pensarmos não na busca de identidade mítica, fixa,
engessada e sim pensarmos como uma resposta polivalente, polissêmica, por
vezes ambígua por vezes contraditória. Ser quilombola, comunidade negra rural
ou sem-terra serão estratégias como respostas a localização social, política e
cultural a sua oposição social e econômica a ao contexto social e institucional. A
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globalização, em sua forma contemporânea é moldada por uma intensificação de
processos de migração, re-localização e mobilidade através dos espaços
nacionais, local e social. Isso produz disjunturas nos princípios constitutivos do
pertencimento nacional da cidadania e da permanência, gerando tantas
identificações quanto forem necessárias, possíveis e urgentes.

2.2. IDENTIDADES NEGRAS: POSSÍVEIS ENTENDIMENTOS.
Manuela Carneiro Cunha (1988), em seu estudo sobre os descendentes
de negros escravizados no Brasil que retornaram a África, parte do conceito de
identidade, como sendo aquela “constituída de forma situacional e constrativa, ou
seja, ela é constituída de uma resposta política a uma conjuntura, resposta essa
articulada com as outras identidades, em jogo, com as quais forma um sistema. É
a estratégia da diferença” (Cunha, 1988). Assim, o conceito de identidade é
elaborado enquanto uma construção de autoafirmação política, onde os indivíduos
estabelecem referenciais comuns, coletivos, ainda que mantenham para si uma
consciência individual. É a explicitação desses elementos que carregam um
significado para os indivíduos de uma comunidade que torna os diversos grupos
semelhantes, e por extensão, é justamente onde residem as suas diferenças.
Milton Guran (2000), em seu livro AGUDÁS: Os “brasileiros” do Benin,
também explicita a construção de identidade enquanto uma estratégia de
valorização das diferenças. Neste estudo, o autor abordar a situação dos africanos
escravos que foram libertados no Brasil (na Bahia) e que retornam a África, onde
são considerados pela maioria da população como escravos, pois foi nessa
condição que haviam sido excluídos daquela sociedade. Nesse caso, “na
experiência da escravatura no Brasil, que eles forma buscar a matéria – prima
para construir uma nova identidade coletiva que lhes permitiu ter uma função
social e econômica na condição de plena cidadania na mesma sociedade que os
havia rejeitado” (Guran,2000).
Castells (2001) afirma que a primeira fase de (des) construção de uma
identidade se dá como uma reação às instituições da sociedade, acenando assim
com a promessa de reconstrução a partir das bases, ao mesmo tempo
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entrincheirando-se em um paraíso comuna. Fazendo uma referência as
comunidades remanescentes de quilombos, encontraremos na resistência a um
modelo escravista (católico, branco) uma força primária capaz de aglutinar negros
de origens étnicas diferentes, índios de tribos diversas e mesmo brancos alijados
da sociedade, numa possibilidade de (re) construção de um espaço comum de
liberdade. Dito desta forma, não estou querendo dizer que os “quilombos” fossem
apenas lugares de “refúgio de escravos”, o que estaria em total desacordo com a
proposta da pesquisa. O que se denomina identidade de resistência poderá ser
entendido como aquela onde os atores que se encontram em posições
desfavoráveis ou estigmatizadas pela lógica da dominação, constroem assim
trincheiras de resistências e sobrevivem com base em princípios diferentes ou
mesmo opostos ao que permeia nas instituições dominantes. Assim, podemos
entender que o conceito de identidade está relacionado com significados
construídos coletivamente, a partir de uma memória comum de uma experiência
social vivida, onde os indivíduos incluem-se (ou excluem-se) de acordo com um
sentimento de pertencimento a um espaço ou a uma causa, garantindo assim a
perpetuação de símbolos e valores ancestrais, enquanto elementos de construção
dessa identidade.
No caso das comunidades quilombolas, nos terreiros de candomblé ou
mesmo nos espaços ocupados por negros e negras na zona rural, cada um dos
moradores sente-se membro daquele território por referenciais que perpassam
pelos laços de parentesco ancestral ou familiar, bem como pelo sentimento de
pertencimento àquele território ocupado secularmente pelos mais antigos. Esta
memória ancestral compartilhada pelos moradores destas comunidades é uma
construção que traz uma simbologia singular e nesse sentido ela compreenderá
um continuum entre presente-passado, onde tempo e espaço convergem para a
construção desta identidade que é individual, mas que se realiza na coletividade,
sendo esse um traço essencial na manutenção destas famílias ao longo dos anos.
A memória então será fundamental, senão essencial, para a constituição destas
comunidades no presente. Nesse sentido, Thomson (1998) afirma que a memória
é dinâmica, pois gira em torno da relação passado-presente, e envolve um
processo

contínuo

de

reconstrução

e

transformação

das

experiências

relembradas, em função das mudanças nos relatos públicos sobre o passado.
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Quais memórias escolhemos para recordar e relatar (e, portanto, relembrar), e
como damos sentido a elas são coisas que mudam com o passar do tempo.
Nossas reminiscências também variam dependendo das alterações
sofridas por nossa identidade pessoal, ou seja, há uma necessidade de compor
um passado com o qual possamos conviver. Nesse sentido supõe-se uma relação
dialética entre memória e identidade. Podemos dizer, portanto, que nossa
identidade molda nossas reminiscências; O que acreditamos que somos no
momento e o que queremos ser afetam o que julgamos ter sido. Reminiscências
são passados importantes que compomos para dar um sentido mais satisfatório à
nossa vida, à medida que o tempo passa, e para que exista maior consonância
entre identidades passadas e presentes. Sob a luz da experiência com as
comunidades remanescentes de quilombos é licito afirmar que estamos tratando
de uma memória ancestral comum que é construída e compartilhada somente por
aqueles indivíduos, num tempo e espaço definido. Descrevo essa memória
ancestral como fruto da interação entre elementos, como território ocupado
secularmente, a ancestralidade e graus de parentescos, uma origem comum ou
traços fenotípico próximos, ou seja, estamos falando da identidade cultural de um
povo do ponto de vista da unidade mais profunda do ser.
Por sua vez, incorporando a dimensão política, Manuela Carneiro Cunha
(1988) propõe uma dimensão nova do processo de definição da identidade, que
incorpora determinadas construções ideológicas operantes no jogo de pressões e
contrapressões atuantes nas configurações histórico-culturais das relações
étnicas. Em algumas comunidades quilombolas, por exemplo, a identidade étnica
estimula a luta pela diminuição das desigualdades raciais, pela defesa da simetria
das posições nas estruturas políticas locais, alicerçando a demanda por espaço de
mobilidade social grupal no processo de modernização econômica em um
município.
Com relação ao território, numa comunidade quilombola, falo de um lugar
cuja existência traz um sentido para aqueles que ali habitam. Nessa relação entre
território e memória, a identidade nas comunidades remanescentes de quilombos
encontra seu significado. Para Milton Santos, “a formação do território dá as
pessoas que nele habitam a consciência de sua participação, provocando o
sentimento de territoriedade que, de forma subjetiva, cria uma consciência de
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confraternização entre as mesmas” (Santos,1994). No lugar - um cotidiano
compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições -cooperação e
conflito são à base da vida em comum. Porque cada qual exerce uma ação
própria, a vida social se individualiza; e porque a contiguidade é criadora de
comunhão, a política se territorializa, com o confronto entre organização e
espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do
qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é
também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da
ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da
criatividade.
Entende-se, portanto, a estreita relação entre a memória coletiva e a
territoriedade, apontadas como um cimento indispensável à sobrevivência das
comunidades remanescentes de quilombos, ou seja, o elemento de coesão
garantidor da permanência e da elaboração do futuro, por que não dizer, formador
de uma identidade. Nesse sentido, o território é entendido para além do espaço
físico natural, mas ele assume uma simbologia que transcende, por exemplo, o
sentido da terra enquanto elemento de produção.
Na construção dos laudos antropológicos no processo de identificação das
comunidades quilombolas a dimensão do espaço é entendido como aquele
correspondente ao significado a ele atribuído pela própria comunidade, através de
sua memória social. Com base em tais constatações, Maria de Lourdes Bandeira
(1988), demonstra que independente das abordagens temáticas e teóricas, os
estudos sobre os quilombos oferecem dados empíricos suficientes para a
compreensão de “territórios negros” como entidade geográfica e historicamente
construída por grupos sociais brancos e negros numa relação de inclusão /
exclusão. A construção de tais “territórios” contaria com elementos como as
relações de família e parentescos, o uso e usufruto da terra, o modo de produção
e as relações políticas entre a comunidade e a sociedade em sua volta.
Também ao relacionar a identidade - memória e o território, seria
pertinente incluir neste contexto a variedade de termos utilizados para designar
algumas comunidades negras, pois tais construçoes também revelam um pouco a
sua história, seu espaço e, portanto sua identidade e nos indicam pistas preciosas
de um continuum passado-presente cujas raízes estejam numa ancestralidade
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afro-indigena: Laje dos Negros, Kalunga, Baixão Velho, Tijuaçú, Algodão dos
Pretos, Lagoa Torta dos Pretos, Cumbe, Oiteiro dos Pretos, Rio das Rãs. Para
cada uma dessas denominações, encontraremos significados que remetem a
memória social a uma herança dos mais antigos, seja sob a forma de um acidente
geográfico , como um baixão, uma laje ou um rio ou uma estreita ligação com
aspectos da natureza em sua volta. Essa simbologia também nos traz elementos
signicativos para compreender a identidade construida por cada comunidade, bem
como associa-nos a dinâmicas existenciais presentes nas comunidades
quilombolas dentro e fora do continente africano. Nesse sentido o Luz (1995),
afirma que no contexto das sociedades comunais negro-africanas, a terra possui
uma dimensão sagrada. Na cosmogonia negra, o ciclo da vida e o ritmo do
universo estão relacionados também a fertilidade da terra, à fertilidade dos grãos,
ao mistério da restituição, da gestação e dos renascimentos. Deste modo, “a
floresta, inesgotável fonte de vida e a terra trabalhada, que proporciona
abundantes e múltiplas colheitas, assegurando o alimento, não estão dissociados
do culto aos ancestrais e às forças cósmicas que governam a natureza. A terra
contém o mistério do além. É para ela que caminhamos e seremos restituídos,
completando nossos destinos”.(Luz, 1995). Aqui cabe uma breve discussão sobre
as interfaces entre a construção de uma identidade negra e africana, em solo
americano, e a presença das populações indígenas, que trazem aspectos
próximos dos valores e sentidos do continente africano.

2.3 Identidades negra em territórios quilombolas.
Costumam alguns senhores dar aos escravos um dia em cada semana,
para plantarem para si, mandando algumas vezes com eles o feitor, para
que se não descuidem; e isto serve para que não padeçam fome nem
cerquem cada dia a casa de seu senhor, pedindo-lhe a ração de farinha.
Porém, não lhes dar farinha, nem dia para a plantarem, e querer que
sirvam de sol a sol no partido, de dia, e de noite com pouco descanso no
engenho, como se admitirá no tribunal de Deus sem castigo?(1982)
Meu Senhor, nós queremos paz e não queremos guerra; se meu senhor
também quiser nossa paz há de ser nessa conformidade, se quiser estar
pelo que nós quisermos a saber.Em cada semana nos há de dar os dias
de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós não tirando um
destes dias por causa de dia santo.

39

Aqui se evidencia o desejo da população negra em que, as folgas
estendam para os dias de sexta e sábado, mantendo os dias de santo para seus
próprios fins. Nesse estudo não ficou evidenciado se o expediente dos “dias de
folga” era uma prática já adquirida e depois retirada pelo senhor de engenho,
portanto reivindicada para seu retorno, ou se ela uma reivindicação “momentânea”
daqueles africanos. De certo, tal evento nos remete a compreender que essa
tensão também fazia parte de uma reivindicação proposta pelos escravos como
forma de atenuar seu martírio no trabalho.
Cabe aqui então, explicitar que as situações até aqui descritas traduzem
uma conduta, não apenas individual ou local de senhores de engenho, mas
integram um entendimento mais amplo quanto a importância ou necessidade em
manter “brechas”, ora para garantir a alimentação da escravaria, ora para mantêlos “satisfeitos” com as agruras do dia-a-dia, ou mesmo mantê-los sob controle
diante de eminentes movimentos de fuga. Da mesma forma que se evidenciou
momentos de tensão também provocados pelos próprios escravos exigindo os
dias de folga. Contudo, penso que é preciso compreender qual o efeito desse
fenômeno sob a ótica do escravo. A possibilidade de construção de um discurso
de “homem livre”, diferente do “ser cativo”, tendo um pedaço terra sob sua gestão,
não se resumiu apenas a uma mudança de expressão, de conceito. Significou
uma possibilidade real de “ter” um lugar onde os pares, familiares e parentes
pudessem perpetuar conhecimentos e experiências trazidas do continente
africano, e aqui ressignificada pela presença indígena e também européia. Não há
dúvida, portanto, que nos atuais povoados, distritos, bairros suburbanos,
comunidades das zonas rurais e nas áreas de reminiscência dos antigos
quilombos de fuga e enfrentamentos, o legado matricial africano se faz presente
de uma forma ativa, efetiva, porém diluída e estrategicamente resguardada pelos
mais antigos.
Assim, para os moradores das comunidades negras rurais, ser
denominados como posseiros, quilombolas, mocambados ou povoados não
chegou a ser um “problema” no momento em que o que estava em jogo era, em
primeiro lugar, a sua sobrevivência e a de sua família. Se o espaço foi conseguido
por doação, compra ou fuga não constituiu como o elemento definidor de sua
identidade, ainda que tenha definido memórias e ressignificações dos mitos de
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origens de cada uma das comunidades. Entendo que a identidade construída por
tais espaços passa e passou necessariamente por elementos comuns àquelas
comunidades sob forma de uma manancial de repertórios diversos e de
informações e vivências das mais variadas. Cabendo assim, ao pesquisador, a
difícil tarefa de traduzir esse tamanho estoque de sentidos e signos presentes em
tais comunidades.
Aqui reside um desafio. No campo ideológico, e mesmo acadêmico, em
alguns momentos, ainda nos deparamos com a idéia de que para ser um
quilombo, em primeiro lugar os moradores necessitam assumirem-se como
“negros”, além de termos de contar com a presença de candomblés, samba de
roda e de preferência morar em casas simples, em locais de difícil acesso. Ora,
aqui ou acolá é possível perceber uma, duas ou até todos esses elementos numa
mesma comunidade, mas aqui chamo atenção para não cairmos nessa armadilha
conceitual e epistemológica. O quilombo (Kilombo) em terras africanas, bem como
na América, não traduz apenas o “olhar” atribuído pelo pensamento europeu que o
definiu apenas como o lugar de “negros, fugidos, atrasados, vivendo como
uma espécie de tribo exótica”. É preciso ir além. Para os negros e negras
quilombolas, o que estava em jogo, antes de tudo era sua sobrevivência e de seus
pares. Seja em um território cedido, alugado, comprado ou conquistado, em
primeiro lugar a luta era para sobreviver em meio a uma ordem escravista,
opressora e perversa. Nesse processo elementar, que é a sobrevivência, os
quilombolas foram adotando estratégias de perpetuação e afirmação de valores e
sentimentos oriundos de uma ancestralidade trazida da África, e aqui,
amalgamada com as experiências de luta pela sobrevivência dos índios. Então,
cada comunidade adotou estratégias específicas, mas também comuns a outras
comunidades no vasto território americano, para sobreviver. Aqui se destaca a
importância de estarmos atentos para percebemos três questões básicas,
objetos deste estudo: a luta para sobreviver, seja pelejando seja arrudiando; as
formas de perpetuação dos ensinamentos, valores e sentimentos, basicamente
através da oralidade e das práticas cotidianas, e por fim, a adoção de identidades
tantas quantas forem necessárias para garantir as duas primeiras questões aqui
citadas. O que não significaria dizer que ele deixou de ser negro ou quilombola,
ele não deixou de trazer um legado cultural advindo da África.

Então, para
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sobreviver é necessário cadastrar-se como trabalhador rural, posseiro, meeiro,
sem-terra, morador de distritos, povoados, bairros suburbanos, enfim, a adoção de
tais identificações traz em si uma garantia de que seus direitos básicos, garantidos
por um aparato legal, pode e deve ser atendidos. A luta pela aposentadoria via
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), a inscrição como
trabalhador rural, a inscrição como sem-terra, ou sem teto, no meio urbano
traduzem exatamente as formas adotadas por tais comunidades para estar
inseridos no mundo “legal”.
Cabe, portanto, desconstruirmos o imaginário que nos condicionou a
“enxergar” os quilombolas como comunidades negras perdidas num espaço e
tempo, vivendo ainda como os grandes quilombos do passado, como Palmares,
por exemplo. Devemos entendermos que seja vivendo num território cedido,
doado, comprado ou conquistado, estamos aqui falando de comunidades
formados por negros e negras que desenvolveram estratégias coletivas para
manter - se vivo, em primeiro lugar, o que também possibilitaria agregar laços de
identificações coletivas.
A presença das comunidades negras quilombolas, no meio rural ou
mesmo nas grandes metrópoles, representou em diferentes períodos, um misto de
tensão e ameaça para as autoridades em todo Brasil, e nas nações que lidou com
essa forma de resistência africana em suas terras. Ainda que em alguns
momentos ela tenha sido estimulada pelo Senhor da fazenda ou do Engenho, ou
quando foram nascidas das frequentes fugas coletivas promovidas pelos
escravos, a simples presença de um território negro, em meio a uma ordem
escravocrata reacionária provocava temores. A frágil relação de “permissividade”
da sua existência, com base apenas no desejo do senhor, ou sob as vistas
grossas das autoridades constituídas, criava uma sensação de paz, que poderia
ser “quebrada” a qualquer momento, conforme relatos de invasões a casas de
candomblés e pequenas comunidades quilombolas, ricamente observada nos
trabalhos de Kátia Matoso, João Reis e Eduardo Silva. Assim, tantas eram as
estratégias adotadas por cada comunidade por todo território, possibilitando a
efetiva existência de tais comunidades. Esse clima de tensão permanente
conduziu a construção de identidades diversas, como distritos, povoados, zona
rural, bairros suburbanos, trabalhadores rurais sem terras, livrando-se assim do
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estigma de serem vistos como comunidades quilombolas, ou comunidades
negras, pela necessidade de “passar por despercebido” do olhar sempre atento do
senhor da fazenda ou do engenho. Não se trata assim de uma “negação”, e sim
uma estratégia de invisibilizar aspectos que poderiam, inclusive, promover a
destruição daquele território negro. Ora, torna-se plausível compreender por que,
em alguns depoimentos colhidos em comunidades quilombolas, há, em vários
momentos, a máxima de que “não há negros” naquela comunidade. O negro é o
cativo, o escravo. Esses territórios foram constituídos por homens e mulheres que
podiam, em suas terras, sambar, cultivar e cultuar suas divindades, portanto
homens e mulheres livres.
Sobrevivendo, observando, elegendo prioridades e adotando atitudes e
posturas coerentes, os moradores das comunidades negras rurais percebiam que
em seus territórios, eles eram homens livres, ainda que soubessem que essa
liberdade, ora negociada, ora enfrentada, poderia simplesmente ser destruída,
pois era uma situação que o outro infligia. A comunidade entendia que esse
“outro” enxergava-os como ameaça permanente. Aqui chamo a atenção para uma
ameaça não apenas por uma questão de ocupação de um pedaço de terra, mas
principalmente, pelo fato de que a existência desses espaços sinalizava para a
possibilidade de uma experiência comunitária regida por outros valores, que não
apenas aqueles consagrados como modernos e, portanto, civilizados.
Nesse jogo entre sobrevivência e enfrentamentos, de pelejas e arrudeios,
as comunidades negras mantiveram valores e princípios trazidos pelos mais
antigos amalgamando-se com os valores mantidos pelas comunidades indígenas
e européias. Essa dinâmica de interações culturais promove a alimentação e a
retroalimentação dos símbolos e significados a eles atribuídos numa comunidade
e entre comunidades num espaço-tempo diferente. A aproximação física entre
povos e nações distantes e diferentes enquanto um processo ora casual, ora
intencional se constitui num fenômeno inevitável e presente desde as primeiras
experiências sociais no planeta. Seja a expansão bélica, comercial, religiosa ou
cultural a partir das grandes invenções que diminuíram as distâncias, a
possibilidade, antes remota, tornou-se uma dura e crua realidade. Houve
encontros, encantos, mas também aniquilações e negação do outro – diferente.
Identidades foram fortalecidas, enaltecidas, outras sufocadas, proibidas. Aqui, a
43

identidade cultural entendida como fruto dessa dinâmica constratante, dialética e
complementar, trouxe variadas estratégias para observar o outro, resistir a esse
outro e moldar táticas e métodos para contornar as possíveis tentativas do outro
que insistia em fazer valer seus valores e compreensões numa ação de destruição
simbólica, física e temporal. Neste ponto, em vários momentos críticos da história
do Brasil, as comunidades negras quilombolas tiveram apenas a opção de lutar
pela sua sobrevivência. Enfrentando, guerreando. Pelejando.
A história das comunidades negras rurais e quilombolas no Brasil trazida
por pesquisas mais recentes, e que revisaram a historiografia oficial, trouxe para a
ordem do dia a existência de inúmeras experiências de comunidades quilombolas
constituídas não apenas pelo enfrentamento, pela peleja. Mas também, há um
significativo número de comunidades constituídas a partir de compras, doações de
terras, dotes matrimoniais ou mesmo deixado por herança pelo próprio senhor do
escravo. Quilombos onde negros e negras iam apenas a noite, após o trabalho no
engenho ou na fazenda, ou mesmo aqueles quilombos ocupados apenas nos
finais de semana. Importante registrar que para o negro cativo, inserido
brutalmente numa sociedade escravista, a possibilidade de “possuir” um pedaço
para plantar e colher seu produto, cultuar seus deuses sem o risco de ser
molestado ou simplesmente para “folgar” poderia representar não apenas um meio
de atenuar sua sobrevivência, mas uma possibilidade real de construção de um
território livre. Para seus descendentes, eram nunca foram escravos, pois
nasceram livres, naquelas terras. Ora, estabelece-se outra relação entre seus
membros e o território ocupado, caracterizando assim um espaço livre para viver,
trabalhar e folgar, e mesmo constituir sua própria família. Naquele espaço de
liberdade, índios, brancos pobres, crioulos ou africanos de etnias diferentes,
podiam livremente expressar seu modo de vida e possivelmente transmitir aos
seus descendentes que eles não eram “cativos”, mas sim homens livres, pois
eram filhos de “homens livres.
Também, por outro lado é preciso ser levado em consideração que a
expectativa e a repercussões dessas “brechas” para o escravo. O que poderia
representar para alguém até então tratado aos três “P” (pão, pano e porrada) o
fato de conseguir um espaço para folgar, sambar, cultivar e às vezes comercializar
seu produto com o próprio senhor? Independente de que as “brechas” fossem os
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resultados de negociações coletivas, pedidos isolados ou iniciativa do próprio
senhor dentro das possibilidades ora apresentadas, apenas chamo a atenção
também para compreensão desse fenômeno na amplitude das relações sociais
naquele momento histórico e naquelas condições de sobrevivência para muitos
escravizados.
Nos espaços quilombolas forjou-se uma unidade básica de resistência do
escravo, pois nele o negro pode formar a sua sociedade e expressar a sua
identidade cultural. Dentro dos quilombos, os negros podiam impor suas próprias
regras adaptadas do seu passado africano com o contexto novo em que se
encontravam. O quilombo foi uma forma que o negro encontrou para se libertar de
sua inadaptação ao novo sistema que lhe vinha sendo imposto. Para quem
sempre viveu dentro de uma estrutura cultural diferente da que lhe foi imposta,
não é de se admirar que vários negros tenham optado pela insegurança da fuga
do que a certeza do aprisionamento. Vários quilombos nunca foram descobertos
pelos seus perseguidores e, depois da abolição da escravatura, muitos desses
negros continuaram a morar no mesmo local. As cidades foram crescendo e essas
comunidades quilombolas foram formando os atuais bairros negros, ou
simplesmente, quilombos urbanos.
Aqui, em qualquer sentido que se aborde, há uma tensão permanente na
história das comunidades negras rurais e quilombolas em função dos modelos e
concepções existentes na formação e consolidação da nação brasileira, por
exemplo. De um lado uma sociedade consolidada na manutenção da exclusão
como pressuposto de existência, e de outro, a possibilidade de construção de um
espaço construído sob a égide da inclusão como forma de sobrevivência,
independente da forma de ocupação ou aquisição do território. Essas dimensões
provocaram manutenções de valores e símbolos ancestrais, associações de
outras dimensões simbólicas e representativas e por fim uma dinâmica
permanente e acirrada na constituição de uma identidade negra. Então quando
trato aqui de uma identidade negra, estou me referindo a uma noção de
ancestralidade, relações com o território historicamente ocupado e de percepções
éticas – religiosas e culturais tomando como referência um modus operacional
presente também nas experiências comunitárias em solo africano. Não se trata de
uma identidade imutável e estática. Não se confunde com uma essência. Mas é
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possível identificar que um jeito de ser africano. Uma cosmovisão africana. Que
também carrega elementos de várias outras culturas, mas que difere de outras
tantas por ter uma leitura própria para sua compreensão. E é exatamente nesses
elementos que é possível perceber as similaridades com as comunidades negras
rurais e quilombolas por todo Brasil, e mais precisamente na Bahia. Seja
assuntando, pelejando ou simplesmente arrudiando, os negros e negras
quilombolas souberam manter essas similaridades para a posteridade.
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3. PELEJANDO E ARRUDIANDO PARA SOBREVIVER: A EXPERIÊNCIA
AFRICANA NO NOVO MUNDO
As comunidades negras, ao longo de sua existência adotaram diferentes
estratégias de ocupação e sobrevivência de acordo com as emergências e
urgências que iriam se mostrando. Sejam sendo denominados, ou categorizados,
como distritos, bairros negros, povoados e até camponeses, cada uma dessas
histórias agregou experiências na resistência e nas formas para driblar as
dificuldades. Seja então pelejando, seja arrudiando, em cada situação, a
comunidade conseguiu manter-se unida. Nesse sentido, os laços de famílias, a
memória comum e a relação com um determinado território garantiu essa
sobrevivência e, portanto a perpetuação de tais comunidades.
Ao configuramos uma ocupação denominada quilombola, mocambado ou
calhambola, inevitavelmente nos remetemos a experiência africana vinculada a
um espaço originalmente denominado KILOMBO, historicamente necessitamos
situar-nos nas experiências e vivencias dos temidos guerreiros, denominados
posteriormente pelos portugueses, como Jagas. No Reino do Congo – Angola, o
Kilombo se constituía como um acampamento que não mantinha necessariamente
vínculos com um território fixo, uma vez que os guerreiros Jagas eram nômades, o
que não excluía a possibilidade de permanência em um determinado território
enquanto buscavam formas de sobrevivência.
Na verdade haviam duas populações diferenciadas, entre os Jagas: os do
Norte e os do Sul. Sobre estes Jagas do sul e centro de Angola, sabemos muito
mais do que acerca dos do Norte, havendo fontes e coletâneas que nos falam
deles. Segundo constam, esses povos não cultivavam a terra e viviam
permanentemente roubando as populações, que assaltavam e aterrorizavam com
ferocidade. Os seus chefes, que eram conhecidos como o Jaga Fulano (no
singular), não eram hereditários mas sim escolhidos entre os guerreiros mais
valentes e mais ferozes.As suas mulheres não eram autorizadas a criar os filhos
que tivessem, nem podiam mesmo dar à luz no perímetro do quilombo
(acampamento). As fontes sugerem que poderiam tentar entregar a outras os
recém-nascidos para serem criados. Possivelmente, poderiam também fugir dos
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quilombos quando soubessem que estavam grávidas. Mas as que tentassem
conservar os filhos consigo no quilombo eram sujeitas à pena de morte.
Por sua vez, a experiência quilombola fora do continente africano assumiu
diversas modalidades e estratégias. Conforme exposto anteriormente, entre
Palenques, Cumbes, Marrons ou Cimarrons, as diferentes estratégias seguiram as
condições encontradas no local. Em comum, uma história de lutas, conflitos
ostensivos que geram acordos e Tratados de Paz.Conflitos que terminaram em
negociações. Em alguns já no século XVIII as comunidades negras já firmavam
acordos e construíram suas bases comunitárias. No caso brasileiro, a repressão é
intensa, durante praticamente todo período abolicionista, podendo variar a
depender de um ou outro governante quanto a forma de lidar. Tanto sim que um
dos pilares para a aceleração do final da escravidão brasileira foi a recusa das
tropas militares em caçar e destruir quilombos, em pleno final do século XIX.
Aqui fica evidente que no continente africano, os povos, as comunidades,
os grupos étnicos não constituíam um grupo homogêneo Ainda que a matriz fosse
singular, na origem, formação e elaboração da cultura de cada povo ou grupo,
neste contexto imperaram a pluralidade e a diversidade cultural como registro
definido da riqueza desse imenso território.
No período correspondente ao tráfico de escravos para as Américas, já
existiam na África Meridional diversas formas de organizações dentro da região
Bantu9 – (reinos, estados, chefarias, hordas, sociedades de linhagem, entre
outras). O Kilombo era uma forma em que alguns grupos Bantu estavam
organizados socialmente, sendo posteriormente interrompido abruptamente por
conta do tráfico, e que aqui no Brasil, os povos oriundos daquelas regiões
tentaram reproduzir o mesmo ambiente em terras americanas. Kilombo também
pode ser definido como um “estado permanente de guerra”, estado este
vivenciado no Reino da Rainha Ginga, Njinga Mbandi Ngola Kiluanji, em tempo de
guerra com os portugueses. A Rainha com toda sua corte, vassalos e soldados,
armava acampamento de guerra na floresta, prontos para o ataque ou contraataque.

9

Bantu – conceito linguístico utilizado pelos europeus para classificar povos que utilizavam palavras mais importantes com
as mesmas raízes de uma mesma raiz linguística. Os reinos da Civilização Bantu ficavam na região compreendida entre
Camarões e Nigéria, Centro e Sul da África. Bantu é o plural de Muntu, que seria o ser humano, o indivíduo.
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Há ainda outras intepretações para a palavra Kilombo. Segundo alguns
historiadores, significaria: “acampamento guerreiro na floresta10”, sendo entendido
como divisão administrativa em Angola. Também para Theo Brandão (1978), a
origem do termo é Bantu e significa habitação. Para o Antropólogo Kabengele
Munanga (1995), os quilombos de certo teriam surgido na África, entre os séculos
XV e XVII, como uma necessidade político / militar dos grupos étnicos bantu que
precisavam ocupar territórios desabitados nos seus percursos migratórios. Ao
longo do tempo outras etnias, situadas na região entre Angola e Zaire,
incorporariam a experiência, transformando-a, e dando um caráter pluri - étnico.
Em seu artigo “Origem e Histórico do Quilombo na África” , Munanga
conta que estes grupos de origem bantu (entre eles lunda, jaga e suku) se uniram
em torno do príncipe Kimbinda Ilunga que teve que deixar o império Luba por ter
perdido a sucessão do trono para seu irmão.

Este grupo, denominado em

primeiro lugar imbangala e mais tarde kilombo, formou uma sociedade guerreira
com uma forte estrutura militar . Para os homens fazerem parte desta sociedade
tinham que passar por um rigoroso ritual de iniciação , derivando-se a palavra
kilombo de ocilombo que significa o “fluxo de sangue de um pênis recémcircuncidado; e “ulombo” que designa um remédio preparado com o sangue e o
prepúcio dos iniciados no campo de circuncisão e que é usado em certos ritos não
especificados.” (Munanga 2001:26).
Ainda segundo Munanga (idem,2001:26-29) apesar da diversidade entre
povos e culturas, existem alguns elementos nas sociedades de kilombo na África
que podemos reencontrar nos quilombos na América, tais como:

01. haver uma grande mescla de populações africanas, as culturas são bem
diversificadas;
02. considerados pelos portugueses como “excelentes agricultores” utilizavam a
agricultura de queimadas, utilizando as cinzas como adubo, e a rotatividade do
solo;
03. o cultivo do milho, da mandioca, da batata-doce e do amendoim;
04. a criação de galinhas, cabras, carneiros e cachorros;
05. o uso da caça e da pesca especializada;
10

Ver Lopes, Helena Teodoro – Negro e Cultura no Brasil, Rio de Janeiro, UNIBRADE/UNESCO,1987.
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06. o fato do casamento beneficiar a família da noiva;
07. a residência é virilocal, até nas sociedades matrilineares e
08. acreditam num criador único ou divindade suprema que é raramente objeto de
culto coletivo, sendo este reservado às divindades secundárias.

Assim, Ao falar sobre a relação entre os quilombos na África e no Brasil,
Munanga, afirma que o quilombo brasileiro, por exemplo, é sem dúvida, uma cópia
do quilombo africano reconstruído pelos escravizados para se opor à estrutura
escravocrata, pela implantação de uma outra estrutura política na qual se
encontraram todos os oprimidos. Neste sentido, poderíamos concluir que os
quilombos constituíram uma reelaboração de uma vivência originalmente africana,
afinal os povos africanos não foram responsáveis apenas pelo povoamento em
nosso território, eles marcaram nossa formação social e cultural ao longo desses
séculos, seja preservando elementos essenciais de sua própria cultura, seja
recriando e adaptando novos valores a partir da interação com outras culturas,
como indígena e a europeia.
Marco Aurélio Luz (1995) citando Abdias Nascimento, afirma que os
quilombos “constituíram no maior exemplo de continuidade cultural africana no
Novo mundo” (Nascimento, 1981), uma vez que mantiveram de forma absoluta a
recusa ao sistema de valores de formação social escravista-colonial, se
caracterizando como uma formação social paralela, assentada nos princípios
comunal negro-africano. Esses princípios traduzem um continuum de valores
civilizatórios africanos.

3.1. A experiência africana na América: Os quilombos no Novo Mundo.
Segundo o antropólogo José Jorge de Carvalho (1996), as comunidades
formadas pelos negros escravizados que não se submeteram às forças
escravocratas receberam denominações diferentes no Novo Mundo: “quilombos,
calhambolas ou mocambos no Brasil; palenques na Colômbia e em Cuba; cumbes
na Venezuela; marrons no Haiti e nas demais ilhas do Caribe francês, Suriname,
Jamaica e Sul dos Estados Unidos e cimarrons, em diversas partes da América
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Espanhola” (Carvalho, 1996). O primeiro registro de rebelião contra o sistema
escravocrata se deu exatamente na ilha de Hispaniola (Haiti e São Domingos) em
1522, demonstrando, portanto que ainda que haja uma tentativa maciça em
diminuir, esquecer ou “folclorizar” a contribuição dos povos africanos na
construção das nações latino-americanas, a história destes negros africanos na
América se confunde com a própria história de resistência e luta pela liberdade.
No Suriname, por exemplo, os negros lograram fugir maciçamente das
plantações nas primeiras décadas do século XVII. No Suriname, os exércitos
escravistas firmaram tratados de paz com o estado holandês mediante conflitos e
baixas para ambos os lados. Diferentemente do processo abolicionista brasileiro,
naquele país a conquista da paz seguiu-se ao domínio do território ocupado e a
configuração de estados semiautônomos, o que contribuiu de forma decisiva na
manutenção de símbolos e valores trazidos da África Ocidental, de onde maioria
era oriundo. Aqui também José Jorge nos revela uma peculiaridade do povo do
Suriname ou saramacás.Segundo o autor, “os saramacás são descendentes de
quilombolas fugidos de plantações que pertenciam a ricos fazendeiros
portugueses da Bahia, de origem judia, os quais se mudaram para a então Guiana
Holandesa , na década de 1680, fugindo da inquisição baiana” (Carvalho, 1996)
Segue o autor citando que “as nações livres da selva surinamesa são os
quilombos mais numerosos da América, chegando a cem mil o numero total de
seis nações” (1996). Outro destaque relevante é que lá foram constituídas
verdadeiras sociedades a partir da experiência de vida nos quilombos. Ainda
segundo o autor, “os saramacás, os djuka e as demais nações são completamente
identificáveis por sua

língua

própria, organização

política,

sistemas de

parentescos, estilos artísticos, religião, economia.”(cf.16)
A saga de libertação dos negros no Suriname começa em 1685, e após
sessenta anos de guerras e ações contra os senhores, é assinado um tratado de
paz entre o rei da nação saramacás e as autoridades holandesas, conquistando
assim o direito de construir, com orgulho e sem interferência, sua própria forma de
vida. Isso se deu em 19 de setembro de 1762. História similar ocorreu com o
grupo dos Djuka, cujo tratado de paz se deu em 1760. Desde então os escravos
libertos viveram nas selvas, adaptando-se e construindo novas formas de relações
sociais.
51

Nos anos sessenta do século passado, boa parte do território saramacás
foi inundada em função da construção de uma represa para produção de
eletricidade, o que causou enormes dificuldades econômicas para a população
negra, culminando nos anos oitenta com o agravamento econômico do Estado
Surinamês, obrigando a migração para a vizinha Guiana Francesa.
Já o Haiti, foi a primeira nação, em todo mundo caribenho e latinoamericano a se tornar independente da metrópole europeia, no ano de 1804. A
história pela independência além de estar ligado aos movimentos quilombolas
também se associa a religião Vodu.
Cabe aqui ressaltar que o projeto de libertação dos quilombolas haitianos
tem inicio em 1751, através de táticas de guerrilhas para queimar as plantações e
casas dos colonos. O expoente maior dessa luta, o negro MAKANDAL fora
capturado por colonos e levado a Cap-Français, onde foi queimado vivo no dia 20
de janeiro de 1758. Segundo reza a crença, no momento em que se encontrava
em chamas, Makandal recebeu o espírito de Loa (uma divindade vodu) livrando-se
misteriosamente pelos ares e transformando-se num Papa-Loa (entidade maior do
panteão vodu). Outros negros, como Boukmam Dutty, Halaou e Dessalines, este
último primeiro presidente da nação independente haitiana, também tiveram suas
trajetórias marcadas pela presença de talismãs, rituais e outras simbologias
relacionadas com o vodu, o que garantiu a liberdade dos escravos.
A formação dos quilombos antecede as lutas pela independência, que
culmina em 1804 com a vitória do exército de Dessalines sobre as forças de
Napoleão Bonaparte, que eram comandadas por seu cunhado Leclerc numa
batalha, onde foram utilizadas táticas de guerrilhas quilombolas, onde o exército
inimigo era atraído para o interior dos terrenos, sendo posteriormente
massacrados.
Segundo

Marco

Aurélio

Luz

(1995),

“os

quilombos

no

Haiti

caracterizavam-se pelo modo de produção comunal africano, centrado nas
comunidades aldeãs, o que confrontava com as grandes plantações de
monocultura de cana de açúcar e a exploração do trabalho escravo” (1995). Após
a revolução e a independência, os haitianos passaram a adotar o modelo comunal
africano, ou seja, o menor comércio possível com o exterior, o que também foi
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gerado pela imposição de um isolamento econômico decretado pelas nações
colonialistas à ex-colônia francesa.
Com a morte de Dessalines, a hegemonia do bloco do poder passa para
as mãos de Henry Cristophe, que tenta impor uma forte ditadura, tendo como
desfecho uma guerra civil e sua morte. A partir daí o Haiti vive momento de
extrema dificuldade, sendo inclusive invadida duas vezes pelos fuzileiros norteamericanos, em 1915 e 1934.
Também na Jamaica encontremos inúmeros registros de sublevações
negras. Já em 1665, ainda sob dominação espanhola, tornou-se lendário os feitos
de Juan de Bolas, a ponto de homenageá-lo com o nome de um dos quilombos
até hoje existente na ilha. Em 1685 um outro negro de nome Kofi, tornou-se
famoso por seus feitos contra os colonizadores. A paz em definitivo só ocorreu em
1739, ou seja, quase um século de lutas e derramamentos de sangue de ambos
os lados. Há de registrar que nas terras jamaicanas, vivem os descendentes dos
escravos libertos em pequenos territórios autônomos dentro do país, onde cada
um deles possui uma administração própria. A propriedade da terra é comunal
desde o século XVII e líder de cada população é eleito diretamente para um cargo
de cinco anos. José Jorge de Carvalho(1996) também nos chama atenção quanto
as possíveis conexões existentes entre as comunidades quilombolas no Noivo
Mundo. Segundo ele tais comunidades formam
“Um enorme texto cultural (mítico, lingüístico, poético, musical) que
correu paralelamente e em diagonal aos assim chamados movimentos
civilizatórios, oriundos da Europa, os quais celebrados, diariamente, nas
nossas escolas como se fossem parcela majoritária e praticamente
exclusiva da formação de nossas populações” (idem: 34).

Por sua vez na Colômbia, os quilombos eram conhecidos como palenques
e se concentravam preferencialmente na Costa Atlântica, ao norte do país, ao
redor da cidade de Cartagena Índia, importante cidade nos séculos XVI ao XVIII,
na recepção e distribuição dos escravos para o norte da América do sul, América
central e Caribe. Os dados sobre as comunidades palenqueras remontam as
primeiras décadas do séc. XVI até meados do séc. XVIII.
É importante registrar que houve formalmente um armistício entre o
palenque de La Matuna, fundado em 1600, na Sierra Maria, e as forças
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escravistas. Acordo esse mais tarde revogado em função da continuidade das
atividades de capturas de negros fugitivos para aumentar o palenque. O palenque
mais famoso da Colômbia foi o de San Basílio, também fundado em 1600 por
Benkos Biosho, e que recebeu autonomia administrativa e territorial pelo governo
colonial em 1713, recebendo o título oficial de Comunidade de San Basílio, em
1714. Essa comunidade permanece até os dias atuais, bem como o caso das
comunidades na Jamaica e Suriname, resistentes à assimilação branca escravista
e pós-escravista, mantendo inclusive, línguas próprias. Lá ainda se fala um dialeto
espanhol conhecido como palenquero, entremeado de palavras e expressões de
idiomas bantus.
As comunidades negras em Cuba também eram denominadas palenques.
Em relação a demais nações, os palenques cubanos foram mais tardios e menos
numerosos, ainda que igualmente intensos. O registro de rebelião mais antigo
ocorreu em 1617, nas cercanias de Santiago de Cuba, e outras também foram
registradas em 1785 e 1793, sendo que o palenque mais famoso foi o de El Frijol,
destruído em 1816.
Os palenques ocupavam grande parte da ilha, constituindo áreas livres
nas montanhas. Comerciavam com os ingleses, interessados em afastar Cuba da
Espanha, de quem compravam armas. Essa luta contra os espanhóis contou com
a participação de outros setores, como os brancos “crioulos”. O exército de
libertação era apoiado pelos palenques e foram comandadas pelo herói negro
Antonio Maceo.
Após a revolução a burguesia presente na ilha comportava-se contrária a
implantação na ilha de continuum africano, do ponto de vista econômico, religioso
e cultural. Então a elite econômica aproxima-se novamente dos espanhóis como
forma de conter o avanço negro na condução da ilha, o que só terá um desfecho
mais favorável para essa elite em 1898, quando ocorre a intervenção norteamericana.
Contudo o espírito revolucionário não havia desaparecido e anos depois a
ilha viveria um nono momento revolucionário. Segundo Marco Aurélio, “os
princípios e táticas dos palenques novamente aparecem na revolução cubana de
1959, quando a base da guerrilha nas montanhas, entre os camponeses,
derrubam o ditador Batista.”(Luz, 1995)
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Na Venezuela, os quilombos eram denominados cumbes e havia uma
ligação estreita entre essas comunidades e os escravos fugitivos das ilhas
antilhanas vizinhas.O primeiro levantamento conhecido ocorreu em 1532 sob
liderança de um escravo chamado Negro Miguel, na região de Coro. Os cumbes
desta região resistiram por mais de dois séculos e somente a partir de 1812 as
fugas e conflitos apaziguaram, em função do processo de independência nacional.
Os cumbes formaram um reino governados pelo rei Bayano, que “tinha uma força
tão poderosa que os espanhóis foram obrigados a fazer um tratado de Paz em vez
de se lançar numa guerra”(Nascimento, 1981)
Também como na Colômbia, na Venezuela ocorre uma região na qual
concentram-se

comunidades

afro-venezuelanas,

denominada

região

de

Barlavento, na costa oriental.
Igualmente, em inúmeros outros países e regiões, no Novo Mundo,
ocorreram levantes e tentativas de sublevações, tais como Veracruz, no México,
sul dos Estados Unidos e em todas as ilhas do Caribe: Barbados, Trinidad,
Martinique, Guadalupe, Providence, St Vincent, St Kitts e outras. Na Ilha de
Granada, por exemplo, constitui-se em um dos momentos mais dramáticos nesta
jornada de martírio humano. Diz-se que em 1795, o escravo mulato Fédon e
alguns de seus homens saltaram de um precipício para não caírem prisioneiros
nas mãos dos ingleses. Feito esse de tamanha importância na construção de
referenciais para os movimentos de contestação e luta pela liberdade, que o
presidente Maurice Bishop, em 1983 elevou Fédon a categoria de herói nacional
granadino, recuperando assim o prestigio e a memória desses momentos de
revoltas libertárias em nossas próprias histórias ancestrais.
Até então vale a pena ressaltar que na maioria dos países mencionados, a
presença negra é nitidamente identificável nos mapas nacionais. Na Colômbia, a
região dos palenques onde se concentram a população negra está bem delimitada
– na costa norte, ao redor de Cartagena e Barranquila. Também na Venezuela, há
um ponto no mapa onde se pode divisar o reduto negro, em Barlovento; além de
outras comunidades que podem ser facilmente identificadas. Na Jamaica, os
povoados

marrons

são

poucos

e

perfeitamente

definidos,

política

e

territorialmente. No Suriname, na medida em que cada nação de negros da selva
teve sue território, oficialmente definido, no século XVIII, todos os mapas desde
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então sinalizam-nos necessariamente. Em contraste com tal situação, encontra-se
a geografia dos remanescentes de quilombos brasileiros, pois eles apresentam-se
fragmentados; não há nenhuma região concentrada e reconhecida, na
representação que a nação faz de si mesma, como o lugar dos quilombos.
De certa forma, por encontrarem-se espalhados por vários estados, tal
percepção dessa presença nos mapas nacionais se torne menos “visível”. Essa
dispersão ou menor visibilidade nos mapas nacionais não deverá servir como
pretexto para definir uma “invisibilidade”, como estratégia de sobrevivência
adotada por tais comunidades. No Brasil, a sobrevivência pela invisibilidade exigiu
das comunidades negras, em muitos casos, uma ausência quase total de trocas
com a sociedade abrangente. Enquanto nos outros países a arma da invisibilidade
foi utilizada apenas durante o período das guerras contra as entradas escravistas,
no Brasil, muitas comunidades do mesmo modo faziam há dois séculos.

3.2. A experiência africana em terras brasileiras.
Berço da Humanidade. Òasis. Mãe Negra. O continente Africano reúne
os tijolos da construção da nossa Casa – Brasil. Uma rápida analise em
todas as áreas de produção do saber humano, no pensamento social,
nas disposições culturais, nas inovações tecnológicas e na firme
disposição de construir um pequeno pedaço da África em qualquer canto
do planeta, sob quaisquer condições, adaptando-se, re-significando,
reelaborando, bem reforça este tese inicial. Basta olharmos ao redor para
entendermos o que se passa. (ANJOS, 2000:31-2)

Os africanos chegaram escravizados no Brasil intensamente no período
compreendido do século XVI ao século XIX. Há uma estimativa de que pelo
menos nove milhões de africanos foram enviados para a América, dos quais
aproximadamente de três a quatro milhões apenas para o Brasil. Esse fluxo,
contudo não fora continuo. Houve períodos onde esse fluxo alcançou números
consideráveis e outros, num sentido opostos, ocorreram decréscimos. Sobre esse
assunto, a Fundação Cultural Palmares (2001) disponibiliza o seguinte quadro:
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TABELA 1 - TRÁFICO ATLÂNTICO, 1451 –1870 (MILHARES DE PESSOAS)
14511600

Destino
Estados Unidos

16011700

17011810

18111870

Total

Estimativa

0

0

376

51

427

4%

75

293

579

606

1.552

16%

Caribe Britânico

0

264

1401

0

1665

17%

Caribe Francês

0

156

1320

96

1572

16%

Caribe Holandês e Dinamarquês

0

44

484

0

528

5%

150

25

0

0

175

2%

50

560

1891

1145

3647

38%

275

1341

6052

1898

9566

100%

América Espanhola

Europa e Ilhas Atlânticas
BRASIL
Total

Fonte: Philip D. Curtin. The Atlantic Slave Trade. A Census (1969).p 88.

Durante os quatros século assinalados no quadro 1, é possível perceber
uma quantidade bastante significativa, na ordem de mais de um terço de africanos
cujo destino foi exatamente o Brasil11. Esse número expressivo pode ser explicado
pelo fato de que muitos negros não resistiam à travessia do Atlântico, pelas
péssimas condições de higiene e alojamento nas embarcações, além dos
frequentes maus tratos e a insuficiente e precária alimentação. Não foram poucos
os casos de suicídio em protesto aos tratamentos desumanos. Calcula-se que
entre 50 a 70% da carga humana transportada morria nas embarcações
(Ramos,1956). No caso mais especifico brasileiro, a necessidade de importar tão
expressiva quantidade de africanos, a maior entre todos os países escravistas,
não só se explica por esses fatores mencionados, como também porque a política
colonial adotada pelos portugueses no Brasil dava preferência em traficar pessoas
do sexo masculino e com idade adequada ao trabalho pesado; não se incentiva,
como ocorreram em outras partes do continente, casamentos entre os escravos,
e, além disso, não se dispensava cuidado especial aos filhos nascidos nas
senzalas (Conrad,1985). Outros fatores, como as longas jornadas de até 18 horas
diárias de trabalho, os repetidos castigos físicos e torturas, má alimentação, o
vestuário precário e os alojamentos promíscuos, contribuíram para que a vida
média dos escravos de plantação e exploração de minas se situasse entre 10 a 15
anos (Conrad: 1985). Para suprir as necessidades produtivas e recompor
permanentemente os estoques de escravos, o sistema escravista optou pela
11

Os dados estatísticos apresentados para o tráfico atlântico de 1451 a 1870 têm como fonte o Instituto de Pesquisa
Aplicada, IPEA/MF.
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política de implantação maciça de mão de obra com todos os desdobramentos
perversos que tal política implica.
Por outro lado, faz-se necessário explicar que essa implantação não se
deu uniformemente no continente africano, nem sua ocupação em território
brasileiro ocorreu homogeneamente. Sanzio (2001), afirma que no território
brasileiro, “as civilizações Ioruba, bantu e ewe-fon foram os que mais se
destacaram, principalmente na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão.
Esse fluxo ocorreu da seguinte forma:
1. No século XVI a predominância se dá na região do Alta e Baixa Guiné (hoje
Serra Leoa, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau e Gâmbia) e foram deslocados
para a Bahia e Pernambuco, e em menor escala para o Maranhão e GrãoPará;
2. No século XVII o tráfico voltou-se para a “Costa de Angola” (hoje Angola,
Gabão e Guiné Equatorial), transportando os africanos para a Bahia,
Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Já na região denominada “Costa
da Mina” (hoje Gana, Togo, Benin, Nigéria e Camarões), houve maior fluxo
para as províncias do Maranhão, Grão Pará e Rio grande do Norte;
3. Nos séculos XVII e XVIII ocorre o período de maior volume de transporte de
negros para ao Brasil, destacando-se aqueles oriundos das regiões da
Costa da Mina e Angola “. (Idem, 2000,31).

Martiniano J. Silva (2001) chama a atenção para a presença de algumas
características identificadas entre a comunidade de Calungas, em Goiás, e o
continente africano. Segundo ele essas características são exemplificadas “na
comunicação em dialeto africano e na vida simples e dotada de profundo respeito
ao ecossistema dos cerrados aonde vive, cuja paisagem e o modus vivendi e
faciendi tem muito a ver com a ancestralidade africana” (Silva, 2001). Ainda sobre
os Calungas, para a pesquisadora Márcia Turcado (1995), “As casas são feitas de
taipa-sopapo e uma mistura de barro com capim ou casca de arroz. As paredes
são caiadas de branco como nas aldeias africanas” (Silva citando Turcado, 2001).
Aqui cabe uma referência importante sobre as Comunidades de Barra, Bananal e
Riacho das Pedras. As paredes das casas nas comunidades são pintadas com
“tubatinga”, uma tinta de fabricação caseira obtida pela associação de uma pedra
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calcária, água e tapioca cozida. A pintura com este material proporciona as casas
uma coloração branca, levemente amarelada. De certo não só uma feliz
coincidência, mas um indicativo de símbolos comuns.
Manuel Correia Andrade (2001) faz referência aos modelos comuns
encontrados nos quilombos africanos e brasileiros. Segundo ele, “ na floresta eles
(os quilombolas no Brasil) procuravam os frutos e os animais que pudessem
utilizar como alimento, relacionando-os com os africanos; as sementes e os frutos
trazidos da África era cultivados nos engenhos, durante a escravidão, e nas áreas
agrícolas do quilombo, durante a existência do mesmo. O sorgo, cereal muito
cultivado na África, por exemplo, é conhecido no nordeste como milho d´angola,
muito encontrado nos quilombos no Brasil” (Andrade, 2001)
Waldir Freitas Oliveira (2001) também faz referência a um “pensar
africano” nos quilombos no Brasil, e em especial, em Palmares. Segundo ele:
“Quando lemos a descrição de como se passavam as coisas em
Palmares, feita com base na documentação disponível por Edson
Carneiro, Duvitiliano Ramos, Clovis Moura, Décio Freitas ou Ivan
Allves Filho, chegaram à conclusão de que, em verdade, pouco foi
inventado pelos palmarinos, ao construírem Palmares, nos sertões
de alagoas. Ali trataram, simplesmente, de reconstruir, em terras
americanas, modos de ser e pensar africanos; sem que
precisemos rotular economia de Palmares de tribal ou primitiva,
expressões que não são apropriadas; preferindo designa-la
costumeira ou tradicional, no melhor sentido dessas palavras.”
(Oliveira,2001.p.68).

O pensamento elaborado por Marco Aurélio Luz (1995), Waldir Freitas
Oliveira (2001), Manuel de Andrade(2001), Wilson Mattos (2003) Martiniano J.
Silva (2001) e Kabengele Munanga (2001) convergem num mesmo sentido e se
completam quando afirmam a presença de elementos comuns entre os quilombos
na África, e em especial na região central deste continente, e em especial entre o
Zaire e Angola e os quilombos fora do continente africano, em especial no Brasil.
Entendo que o sentido atribuído aos quilombos na própria África e fora do próprio
continente convergem para um modus de vida carregado de símbolos e valores, a
princípio

oriundo

daquele

continente, mas que

sofreu

reelaborações

e

ressignificações, o que confirma a teoria anteriormente exposta que a identidade é
construída a partir de uma matéria-prima processada por grupos sociais,
indivíduos e sociedades, que “reorganizam seu significado em função de
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tendências sociais e projetos sociais enraizados em sua estrutura social, bem
como sua visão de tempo/espaço” (Castells, 2001).
Sob qualquer sentido de abordagem, quilombo formou a unidade básica
de resistência do escravo, pois nele o negro pode formar a sua sociedade e
expressar a sua identidade cultural. Dentro dos quilombos os negros podiam impor
suas próprias regras adaptadas do seu passado africano com o contexto novo em
que se encontravam. Segundo Clóvis Moura, “ o quilombo foi uma forma que o
negro encontrou para se libertar de sua inadaptação ao novo sistema que lhe
vinha sendo imposto. Para quem sempre viveu dentro de uma estrutura cultural
diferente da que lhe foi imposta, não é de se admirar que vários negros tenham
optado pela insegurança da fuga do que a certeza do aprisionamento” (Moura,
1993).
Vários quilombos nunca foram descobertos pelos seus perseguidores e,
depois da abolição da escravatura, muitos desses negros continuaram a morar no
mesmo local, formando-se assim os atuais bairros rurais de negros e
remanescentes de quilombos.
Historicamente, a primeira referência oficial de aquilombamento no Brasil
foi registrada em uma carta de um missionário da Companhia de Jesus, o Pe.
Pero Rodrigues, escrita em 1557. Este religioso, na sua missiva, externava viva
preocupação quanto à repercussão política do levante de africanos bantu na
província de Pernambuco, no final do século XVI. Sua carta se constitui também
na primeira notícia que se conhece da formação do famoso quilombo do Palmares
(Alves Filho,1988). O mesmo autor informa que, entre 1575 e 1591, teriam sido
transportados cerca de 52 mil negros da Costa de Angola para o Brasil,
informação que reforça a veracidade da notícia do Pe. Rodrigues de que teriam
sido os negros bantu os iniciadores do levante de Palmares( ver no capitulo 4).
Ainda em 1700, “quilombos” foram dizimados por forças sob comando de
Manuel Botelho de Oliveira na região de Jacobina, Gameleira, Tucano e Rio do
Peixe. E, nesse mesmo ano, o coronel Pedro Barbosa Lea – fundador das Vilas e
|Municípios de Jacobina e Rio das Contas – recebeu do Governo da Capitania um
regulamento especial para “fazer entradas nos mocambos de negros fugidos”.
Também

em

1735,

em

correspondência

para

Pascoal

Ferreira

Pinto,

experimentado na luta contra os “quilombos” no rio das Rãs e Parateca, sertão do
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São Francisco, o Conde de Sabugosa solicitou uma providência por parte daquele,
na repressão aos negros mocambados na região mineira de Jacobina e Rio das
Contas.
Uma grande concentração de quilombos também ocorreu em Minas
Gerais, para onde se deslocou a economia colonial depois de desestruturada em
Pernambuco. Alguns desses quilombos, como o Quilombo de Ambrósio, ou
Quilombo Grande, até 1746, manteve estruturas socioeconômicas e militares
similares a Palmares, abrigando enorme população para a época.
Centenas de quilombos menores se espalhavam por todo o Brasil e
alguns estabeleciam aqui ou ali, alianças com outros setores sociais da
população, interessados na independência da colônia e na abolição da
escravatura.
Segundo Vicente Salles (2001),
“(...)ao contrário de que afirmam certos autores, o Grão-Pará e o
Maranhão conheceram a escravatura negra a partir dos primeiros tempos
da ocupação do território pelos europeus. Estima-se que no começo do
século XVII, quando se deu a conquista de São Luis (1615), tomada aos
franceses, e do Grão – Pará, tomado aos indígenas (1616) , já havia no
Brasil mais de 20 mil escravos.” (SALES, 2001:120)

O Grão – Pará abrigou 11 quilombos com expressiva população, deles
restando farta documentação. Espalharam-se na calha do Amazonas, Tocantins,
Ilha do Marajó, Amapá e, principalmente a leste de Belém a caminho do
Maranhão.Outros estudos também se tornaram relevante nesta temática: Alípio
Goulart também faz menção aos quilombos no Pará, Maranhão, Paraíba, Alagoas,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Espírito Santos, São Paulo e Mato
Grosso; Roquete Pinto informa-nos sobre documentos que registram a existência
do quilombo do Carlota, em Mato Grosso; Pedro Tomas Pedreira inventariou os
existentes na Bahia; Ariosvaldo Figueiredo fala-nos de quilombos em Sergipe;
Walter Piazza em Santa Catarina; Waldemar de Almeida Barbosa em Minas
Gerais e Mario Jose Maestri Filho estudou a existência de quilombolas em terras
gaúchas.
A partir de tais estudos foi possível estabelecer um quadro de situações
envolvendo quilombos por todo Brasil.
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QUADRO 1 - QUILOMBOS BRASILEIROS (1694 – 1878)
Data.

Quilombo/UF

Situação.

1694

Quilombo dos Palmares (AL)

Destruído.

1701

Quilombo do Turiaçu / MA

1731

Quilombo de Cumbe (PB)

Batida
em
1702.
Foram
capturados 120 escravos;
Destruído.

1746

Quilombo de Ambrósio(MG)

Destruição.

1749

1759

Quilombo no Rio Anauerapucu, na Guiana Descoberto e invadido;
Brasileira. (AP)
Quilombo do Rio Capim (PA)
O governador do Grão-Pará
mandou bater devido insulto a
vizinhança;
Quilombo de Andaial(MG)
Destruído.

1770

Quilombo da Calota ou Piolho (MT)

1772

Mocambo de negros fugidos (MA)

1752

Destruído.

1795

Mocambos de negros fugidos na
baia do furtado
Quilombos localizados no Iguarapé do Uma Envio de tropas. Sem resultado
(MA), outro no Rio Maguari (MA), outro no rio de destruição.
Anajás, na Ilha de Marajó.
Quilombo de Pindaituba(MT)
Sem resultado.

1795

Quilombo de Motuca(MT)

Sem resultado.

1795

Quilombo de Manoel Telles(MT)

Sem resultado.

1813
1813

Quilombos na cabeceirado rio Mojuim e Batidos pelo Governo.
Mocajuba (PA)
Quilombo do Sertão Geral(RS)
Destruição.

1821

Mocambos em Belém (PA)

1788

1822- Quilombo de Alcobaça.
3
1829 Quilombo da Ilha Barba Negra(RS)

Batidas, apreensão de 500
escravos
e
destruídos
os
quilombos.
Dirigido por uma mulher de nome
Felipa Maria Aranha. Destruído.
Destruído.

1833

Quilombo dos Papa-méis (AL)

Destruído.

1835

Quilombo de Caxiú (PA)

Destruído.

1835

Quilombos em Benfica e Caraparu (PA)

Destruído.

1837

Quilombo do Catucá (PE).

Destruído.

1838

Quilombo do Manoel Congo(RJ)

Destruído.

1848

Quilombo de Santarém e Turiaçu (PA)

Destruído.

1850

Quilombo de Mocajuba (PA)

Destruído.
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1851
1853

Quilombo de Epinagé
Arauaia(PA)
Quilombo de Turiaçu.(MA)

1858

Quilombo de São Benedito (MA)

1858

1870
1872

05 Quilombos: Amapá, rio Trombeta, rio Destruídos
apenas
o
de
Anajás, margem da Tabatinga, rio Guamá. Rio Tabatinga.
Mocajuba.
Quilombo São Vicente do Céu (MA)
Remanescentes do Quilombo de
São Benedito. Destruído.
Quilombo São Benedito do Céu (MA)
Remanescente do São Vicente
do Céu e São Benedito.
Destruído.
Ruínas da Fazenda Pernambuco (PA)
Destruído.
Quilombo no engenho de Batinga(SE)
Não foi confirmada destruição.

1874

Quilombo do Quebra Quilo(PB)

Destruído.

1877

Quilombo de São Sebastião (MA)

1877
1878

Quilombo do Certo (MA)
Quilombo do Limoeiro (MA)

Capitulação
(único
caso
conhecido).
Invadido.
Invadido duas vezes. Destruído

1862
1867

e

Quilombo

de Destruído.
Novas queixas Destruídas.
Destruído.

Fonte: PEDREIRA, Pedro Tomás. Os Quilombos Brasileiros, Salvador, Prefeitura Municipal de Salvador,
Departamento de Cultura da SEMEC, 1972.

Nota-se, sem sombra de dúvidas uma presença constante aliado uma
intensa preocupação explicitada por parte das autoridades o que por ora
transformou-se num “medo” generalizado por conta de um possível levante
escravo na proporção do ocorrido em alguns países Latino-americanos, e em
especial no Caribe, aonde o movimento quilombola chegou a tomar o poder e se
confundiu com a nascente nação haitiana, ou mesmo nos países, como Jamaica,
Colômbia, Cuba e Suriname, onde os escravos libertos tomaram posse definitiva
das terras onde edificaram os quilombos antes da abolição da escravatura por
meio de tratados de paz e acordos oficiais com o Estado.
Diante das citações aqui trazidas sob forma de registros históricos
levantados nos arquivos públicos, algumas questões parecem pertinentes nessa
pesquisa: Qual o destino dos remanescentes desses quilombos no período pósabolicionista? Porque a literatura oficial no Brasil apenas cita a existência apenas
do Quilombo dos Palmares durante o período colonial no Brasil, se mesmo
naquele período havia inúmeros registros da existência de outros quilombos em
todo Brasil?
63

Uma possibilidade é de que as comunidades tivessem inserido no seio de
outros movimentos sociais que lutam pela terra, como sindicatos ou pastorais da
Terra. Outra possibilidade é de que tais comunidades tenham “optados” por uma
estratégia de “invisibilidade” em função da falta de importância no momento em
que o escravo perdeu valor econômico para os fazendeiros; ou elas foram
“forçadas” à invisibilidade como uma estratégia de sobrevivência para escapar de
toda sorte de injustiça que poderiam lhe acometer? ou ainda eram assim invisíveis
diante do outro na tentativa de “esconder-se” ou mesmo negar-se enquanto
quilombo para com isso passar por despercebida, sem incomodar as autoridades
próximas?
Na tentativa de responder a tais indagações explicitarei algumas
informações que considero relevante. Para as comunidades no entorno nunca
houve dificuldade em “identificar” os quilombolas enquanto uma comunidade cheia
de “pretinhos” e “escurinhos”, e, portanto diferente deles que eram “misturados”.
As representações e estereótipos aparecem como fator de um isolamento, de
diferenciação, inclusive de inferiorização. Durante a realização desta pesquisa,
conhecemos algumas lideranças quilombolas cujo envolvimento com os sindicatos
de trabalhadores rurais remontam a muitos anos. Em sua grande maioria as
comunidades quilombolas buscaram a justiça e órgãos competentes para resolver
conflitos, seja pela questão das terras, inundações, barragens, desapropriações
entre outros incidentes. Então há de concluir que estamos diante não de uma
invisibilidade

no

sentido

do

desconhecimento

da

presença

física

das

comunidades, ou uma tentativa espontânea de passar-se despercebida, e sim de
uma estratégia de um outro que nega a sua existência e insiste em inferiorizá-los
por se tratar de uma comunidade de negros. Na grande parte dos relatos,
percebe-se que as comunidades negras eram bastantes conhecidas e muitas
vezes abasteciam a sede dos municipios com sua produção excedente.
Outros estudos convergem para esta conclusão. O antropologo Valdelio
Silva(2000), afirma que: “ ao contrário do que os estudiosos do tema costumavam
afirmar, as comunidades negras rurais não são grupos que se isolaram da
sociedade envolvente”. Também nesta linha de raciocinio incluo dois outros
exemplos: um, referente aos Kalunga e outro referente às comunidades negras no
Maranhão. Vejamos.
64

A comunidade kalunga é descendente de escravos que foram levados
para Monte Alegre e outras cidades vizinhas para trabalharem nas Minas do
Tocantins. De acordo com Aldo Asevedo Soares(1995) os escravos teriam fugido
das minas no final do século XVIII e formado o quilombo. Com o passar do tempo
foram crescendo cidades nas proximidades e os kalungas mantinham um
relacionamento comercial: eles trocavam os produtos que plantavam ou extraíam
da região por sal e tecidos. Segundo Martiniano J. Silva, em seu artigo
“Resistência dos Quilombos no Brasil Central”, registra que houve um periodo na
comunidade calunga que , provavelmente alcançou a cifra de 1000 (mil) escravos
divididos em comunidades menores. O autor chama a atenção para a
comunicação existente entre os calungas e outras comunidades quilombolas.
Segundo ele, os calungas “ comunicavam-se com escravos negros do Maranhão,
Piauí e Bahia onde, aproximadamente 200 quilômetros da divisa com Goias, na
serra do Ramalho, entre Correntina e Caribe, ainda se encontra a comunidade
negra denominada Cafundó dos Crioulos (Silva,2001). Para o autor, tal
comunidade é oriunda dos calungas. Tais informações confirmam a extensão do
quilombo na região central do Brasil
No Maranhão os estudos desde 2002 concluiram que mesmo na literatura
regional ocorre uma verdaeira omissão com relação a existência dos povoados
quilombolas. Os quilombos maranhenses são vistos como isolados negros em
desintegração ou fadados ao aniquilamento pelo progresso social e pelo
desenvolvimento das forças produtivas. Também pelos órgãos oficiais de atuação
no

meio

rural

as

comunidades

quilombolas

são

categorizadas

como

“estabelecimento” , critério esse utilizado nos censos agropecuários do IBGE tanto
para classificar latifúndios, quanto uma posse camponesa. Dessa forma, não há
uma categoria censitária que registrem as terras de uso comum. Tal procedimento
terá como repercussão imediata a “invisibilidade” das comunidades quilombolas
em meio a outras formas de exploração da terra.
Os estudos realizados pelo Projeto Vida de Negro revelou que em
oposição a um possível isolamento, os quilombos mantiveram sempre uma certa
aproximação com as áreas urbanas, seja para vender, como para comprar
mercadorias e víveres. Havia na verdade várias interações com grupos oprimidos-
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como camponeses, vaqueiros, desertores, pequenos comerciantes – gerando um
fluxo de comercialização.
Estes relatos reforçam a ideia que as comunidades negras remanescentes
de quilombos, ou pelo menos maioria delas, não se isolaram com uma estratégia
de sobrevivência, e sim foram vitimas de um “esquecimento” intencional
objetivando sua falência e desaparecimento enquanto uma comunidade que
resistiu a uma ordem notadamente homogenizante. A negação do outro em sua
história, ocultando toda trajetória de resistência a um período absurdamente
escravocrata, evocando o mito da democracia racial para dissipar as pistas que
conduziria aquela comunidade quilombola a perceber o patrimônio cultural que
constitui suas tradições, suas brincadeiras, suas histórias, faz parte desta
estratégia de ocultamento. Estou afirmando que não estamos tratando de uma
invisibilidade, como sinônimo de “escondido”, “não-visto”, e sim como um
fenômeno de exclusão intencional, de esquecimento, de descaso, pois atende à
tendência em negar-se à elaboração de políticas públicas justas e favoráveis à
manutenção de um importante movimento iniciado em um período histórico
específico, propiciando, com a falta de proteção oficial a exposição da comunidade
aos mais diversos perigos, pela falta de políticas de saúde, de transporte, de
proteção ao modo de produção característico das comunidades, de proteção ao
direito a terra; de proteção à história e manifestações culturais pela ausência de
um modelo educacional adequado às suas características culturais; e vários
outros.
Os quilombos representavam definitivamente o oposto do que se
propunha a elite branca como uma civilização “desenvolvida”, “moderna”. Daí
porque serem deixados à própria sorte. Reafirmar os valores simbólicos de
indivíduos que partiram de um “mundo primitivo” e aqui (re) construíram formas
singulares e plurais de ser - perceber e estar neste “mundo” de fato representava
uma ameaça à cultura “superior” dos dominadores. Como admitir, por exemplo,
um outro “Haiti” na proporção de uma nação como o Brasil? Como reconhecer um
modelo econômico (quilombola) baseado no plantio coletivo e na distribuição
igualitária de alimentos numa jovem nação que cobiçava o modo de produção
predominante baseado no acúmulo e na produção em larga escala com uma
apropriação cruel dos recursos naturais e da força de trabalho humano, sob a
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alcunha de “progresso”? Tornar visível este outro “mundo primitivo” era trazer à luz
um exemplo de movimento político que poderia servir como forma de
apresentação de modelos de exemplos positivos da história negra na Diáspora.
Aqui uma invisibilidade manipulada por latifundiários, grileiro, agencia de turismos
inescrupulosos, empresas privadas e estatais. Invisibilidade como uma forma de
desesterriorilazação, descentramento, fragmentação. Invisibilidade entendida
como “não – existência”, “não –ser”.
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4.PELEJANDO E ARRUDIANDO: ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS NA
CONSOLIDAÇÃO DE UM TERRITÓRIO NEGRO BAIANO.
Quilombo, Mocambo, Terra de Preto, Terra de Santa ou mesmo
Comunidades Negras Rurais. Independente da denominação, historicamente, falar
dos quilombos no Brasil usualmente significou voltarmos a um passado um tanto
quanto longínquo e um tanto quanto “romantizado”. Durante muito tempo à saga
de Zumbi dos Palmares permeou, ainda que timidamente, a literatura oficial e
tornou-se, portanto a única referência explicita da existência, no passado, destas
comunidades negras no Brasil. O que não é dito abertamente é que a existência
de negros fugitivos, “aquilombados”, durante muitos anos ocasionou momentos de
profunda apreensão por parte das autoridades lusitanas, pois havia o medo de
que no Brasil ocorresse um levante escravo na proporção do ocorrido em alguns
países Latino-americanos, e em especial no Caribe. No Haiti, por exemplo, o
movimento quilombola chegou a tomar o poder e se confundiu com a nascente
nação haitiana. Nos casos da Jamaica, Colômbia, Cuba e Suriname, os escravos
libertos tomaram posse definitiva das terras onde edificaram os quilombos antes
da abolição da escravatura por meio de tratados de paz e acordos oficiais com o
Estado.
No interior da Bahia, a presença de quilombos não era menos frequente
que na capital. É bom lembrar que o quilombo de Tupim, juntamente com Orobó
(atual município de Itaberaba), e Andaraí, constituiu-se como uma das grandes
ameaças ao regime escravista entre os séculos XVII e XVIII. Relato semelhante
encontraremos sobre o Quilombo do Camisão (perto do atual município de Ipirá),
onde há muito era conhecido dos governantes, através de inúmeras queixas e
denúncias dos moradores de suas vizinhanças. A julgar pelas repetidas ordens
para a sua extinção, era ele, de grande tamanho e periculosidade. No período
inicial do século XIX, todo trecho do médio São Francisco entre Correntes e o
Carinhanha e o rio Verde, o ultimo confim das capitanias de Bahia e Pernambuco,
a dezenas ou mesmo centenas de léguas das vilas mais próximas – Jacobina e
Barra – se tornara, em ambas as suas margens, um vasto “território negro”,
organizado em dezenas de pequenas comunidades em torno de Apareça, do Rio
das Rãs, do Tomé Nunes, na margem direita e de Mangal, da Barra da Apareça e
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do Barreiro Grande, na margem esquerda. A história também registra um sem
número de expedições para destruir negros aquilombados no século XIX, no alto
sertão baiano.
Tais registros, portanto, nos remetem a uma conclusão importante. Os
dados ora disponibilizados por tais pesquisas, nos permite perceber que os
quilombos não eram comunidades desconhecidas das autoridades, não eram
comunidades “invisíveis”. Eles poderiam estar em locais de difícil acesso, mas o
rigor da perseguição e da vigilância permitia que suas localizações fossem
identificadas e na maioria das vezes destruídas (ou não). Mas eram conhecidas. O
discurso de que a sociedade brasileira desconhecia a existência de tais
comunidades por que elas estavam isoladas para não permitir o contato com os
demais, não corresponde em sua maioria. Inclusive porque para outras tantas
experiências de comunidades negras rurais, haviam outras tantas estratégias de
sobrevivência e de manutenção do legado africano trazido pelos mais antigos.
Aqui falarei sobre as estratégias das comunidades que se constituíram pela
negociação com os senhores e autoridades legais, seja pelas brechas que o
sistema sugeria, seja pela arte do arrudiar. Arrudiando, rodando em volta dos
espaços que também o negavam, os negros conseguiram manter um legado,
interagindo com outras experiências de sociedades.
Schwatz (1996) faz referência de quilombos na Bahia em várias partes da
capitania, entre os séculos XVIII e XIX. Parte do fenômeno, diz o autor, deve-se à
larga predominância de africanos na população baiana no início do século
passado, a ponto dos mesmos representarem cerca de 60% da mão-de-obra em
Salvador, um dos locais de relevante importante quanto à ocorrência quilombola
na província. Cercada por bairros como Mata Escura, Pirajá, São Bartolomeu,
Candeal, Engelho Velho da Federação, Cabula, Curuzu e Itapuã, a cidade de
Salvador poderia perfeitamente ser entendida como uma cidade sitiada por
quilombos (mapa 1). O Historiador Pedro Tomás Pedreira (1973) foi que, até
agora, conseguiu reunir o maior número de ocorrência de aquilombamento na
história da Bahia e especificamente, em Salvador. Um deles, possivelmente o
mais importante do período colonial, foi o Buraco do Tatu, situado entre Campinas
de Pirajá e a Vila de S. Amaro de Ipitanga. Este quilombo foi atacado por uma
guarnição de 200 homens sob o comando do capitão-mor Joaquim da Costa
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Cardoso, em 1763. Os primeiros registros sobre esse quilombo indicam que se
formou em 1774. De acordo com os relatos, o quilombo teria sido arrasado pelo
ataque militar das tropas do Governador Gonçalo Xavier de Brito a conselho do
arcebispo de Salvador, dom Manuel de Santa Inês. Em 1807, uma tropa de 80
homens foi constituída para atacar o quilombo de Nossa Senhora dos Mares e
Cabula que, segundo as autoridades, eram perigosos. Consta que a expedição
destroçou as povoações e prendeu 78 pessoas, entre ex-escravos e homens
forros que habitavam os locais. Já o quilombo do Urubu foi organizado nas matas
de Pirajá, Cajazeiras, chegando ao Cabula, em 1826. Corria uma noticia que os
quilombolas tinham um plano para atacar Salvador. Uma tropa foi enviada ao local
e na refrega muitos soldados foram feridos. Vejamos parte da transcrição
realizada pelo comandante da tropa, o Chefe de Policia José Baltazar da Silveira,
encarregado pela destruição do Quilombo do Urubu, datado do dia 17 de
dezembro de 1826:
“Participo a V. As 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 (...) encontrei com um Capitão de
Assalto e dois crioulos gravemente feridos, ai soube terem sido aqueles
ferimentos pelos negros que se achavam alevantados. (...) indo ao
alcance (dos negros) 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.” (Pedreira,1973:143)

Um outro fato curioso na perseguição e destruição do Quilombo do Urubu
é que entre os quilombolas havia um soldado, Cristóvão Vieira, do 1 o Batalhão da
2a linha, que terminou sendo preso e remetido ao seu Quartel-General para
responder julgamento.
É

possível

perceber

que

a

existência

desses

negros

fugitivos,

“aquilombados”, ocasionou momentos de profunda apreensão por parte das
autoridades lusitanas. O temor por levantes, tanto na capital quanto no interior do
Estado, era constante. É bom lembrar que o quilombo de Tupim, juntamente com
Orobó (atual município de Itaberaba), e Andaraí, constituíram-se como uma das
grandes ameaças ao regime escravista entre os séculos XVII e XVIII, conforme o
documento enviado pelos moradores da Vila de Cachoeira e donos de fazendas e
senhores de engenho localizados naquela região, encaminhada ao Governador e
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Capitão General Dom Fernando José de Portugal e Castro em 20 de setembro de
1796 nos seguintes termos:
“Dizem os moradores da Vila da Cachoeira abaixo-assinados que pela
geral utilidade que les resulta da extinção dos Quilombos do Orobó,
Tupim e Andaraí, donde diariamente saem os foragidos neles açoitados,
em tropas armadas, acometendo as estradas, ainda as mais públicas, a
despojar os viandantes, roubando muitos gados na s fazendas por onde
passam, especialmente as circunvizinhas daqueles quilombos,
assassinando, desonestando nossas mulheres donzelas e casadas com
toda impunidade e escândalo, e depois disto persuadindo e conduzindo
os seus semelhantes aos mesmos coitos.” (DOC.no 17.957 – Arq. de
Marinha e Ultramar – Lisboa)

Relato semelhante encontraremos sobre o Quilombo do Camisão (perto
do atual município de Ipirá), onde há muito era conhecido dos governantes,
através de inúmeras queixas e denúncias dos moradores de suas vizinhanças.
A julgar pelas repetidas ordens para a sua extinção, era ele, de grande tamanho
e periculosidade. Em 1726, no Regulamento dado ao sertanista Coronel João
Peixoto Viegas constava que:
“E porque pode haver nas ditas terras (de Cairu, Jequiriça e adjacências)
alguns mocambos de negros fugidos, procurará o dito Coronel prisionálos e extinguir o dito Mocambo, arrazando e pondo fogo às casas e
senzalas que nele houver, derrubando as estacadas que tiver para que
não haja mais memória dele...” (Pedreira, 1973:101)

Para melhor ilustrar a dimensão dos episódios recorrentes aos quilombos,
montarei um quadro referente aos acontecimentos relacionados com o registro
das atividades dos quilombos em território baiano, seguindo uma cronologia
descrita pelo Historiador Tomaz Pedreira (1973).
QUADRO 2 - QUILOMBOS NA BAHIA (1575 – 1826)
Ano
Local
Fato
1575
1629
1636
1640
1655
1700

1704
1705

Rio Vermelho (bairro Ocorrência de quilombo e destruição em 1642
de Salvador)
Itapicuru (sertão)
Ocorrência de quilombo e destruição no mesmo ano
Rio Real
Ocorrência de quilombo e destruição com ajuda dos
soldados pretos do Terço dos Henriques.
Jeremoabo
Ocorrência e destruição de quilombo com Ordenanças
da Torre de Garcia d’ Ávila.
Jacobina Gameleira, Ocorrência e destruição no mesmo ano
Tucano e Rio do
Peixe.
Vila Nova e Canindé, Ocorrência e destruição no mesmo ano
capitania de Sergipe.
Jacuípe
Denúncia da ocorrência de quilombo. Envio de tropas.
Não há registro do resultado
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1706

Jaguaripe

1713

Maragojipe
Muritiba
Cachoeira

e

e

1726

Orobó, Andaraí
Tupim.
Ipirá (Camisão)

1732

Taperoá

1733

Canavieiras

1734

Nazaré

1734

Santo Amaro

1735

Jacobina e Rio de
Contas
Buraco
do
Tatu
(Capital)
Xiquexique

1714
1796

1744
1801
1807

Denúncia da ocorrência de quilombo. Envio de Tropas.
Não há registro sobre o resultado.
Relatos da presença de quilombo. Envio de tropas e
prisão de alguns negros.
Denuncia de vários mocambos na região. Envio de
tropas. Sem resultado.
Denuncia de vários mocambos. Envio de tropas.
Destruição anunciada em 1797
Quilombo bastante citado desde 1722. Envio de tropas.
Não há registro dos resultados.
Quilombo denominado “Arraial de Jequié”. Envio de
tropas. Sem registro de destruição.
Registro de um quilombo antiguíssimo com a presença
de índios. Sem registro de destruição.
Denúncias de mocambos consentidos por Senhores.
Envio de tropas. Sem registro de resultados.
Várias denúncias de mocambos. Envio de tropas. Sem
resultado registrado.
Várias denúncias de mocambos. Conflito durou mais de
dois anos. Sem registro dos resultados
Resistiu a várias investidas. Durou até 1764, quando foi
destruído.
Denúncias da presença de dois quilombos. Sem registro
de resultados.
Alta periculosidade. Foram destruídos no mesmo ano.

Nossa Senhora dos
Mares e Cabula
Quilombo do Urubu Alta Periculosidade. Foram destruídos no mesmo ano.
(Capital).

1826

Fonte: PEDREIRA, Pedro Tomás. Os Quilombos Brasileiros, Salvador, Prefeitura Municipal de Salvador,
Departamento de Cultura da SEMEC, 1972.

Entre 1629 e 1640 o Senado da Câmara da Cidade de Salvador tomou
várias providências para a extinção dos quilombos existentes, e determinou várias
penalidades para os negros fujões, bem como prêmios aos que capturassem. Os
legisladores da época diferenciavam os quilombolas entre aqueles que se
refugiavam voluntariamente, isto é, fugitivos, daqueles que eram “levados”;
distinção

importante

para

o

estabelecimento

das

punições.

Contra

os

“calhambolas” o governo da metrópole tomou providências, e por alvará de 3 de
março de 1741, o rei ordenou que fossem marcados com a letra “F”, todos os
escravos fugidos que fossem encontrados em “quilombos”, e por segunda vez, se
lhes cortasse uma orelha, por simples ordem do Juiz de Fora ou Ordinário da
Terra, ou do Ouvidor da Comarca, sem processo algum, e só pelo notoriedade do
fato, logo que do quilombo fosse levado para cadeia.
A escravidão, por si, já é desumana e violenta a natureza da liberdade
humana. Torna-se mais repugnante, ainda, quando se descobre que, na Bahia, no
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Vale São Francisco, por exemplo, era acompanhada de castigos infames e
tratamento cruel. O Pe. Turíbio Vilanova Segura nos informa que a cadeia na vila
de Bom Jesus da Lapa era um tronco debaixo de uma grande árvore.” Ora, havia
uma lei que proibia aos senhores de escravos de baterem neles em particular,
exigindo que os levassem ao pelourinho público, para que ali os castigassem”
(Cehila,1960).
No período inicial do século XIX, todo trecho do médio São Francisco
entre Correntes e o Carinhanha e o rio Verde, o ultimo confim das capitanias de
Bahia e Pernambuco, a dezenas ou mesmo centenas de léguas das vilas mais
próximas – Jacobina e Barra – se tornara, em ambas as suas margens, um vasto
“território negro”, organizado em dezenas de pequenas comunidades em torno de
Apareça, do Rio das Rãs, do Tomé Nunes, na margem direita e de Mangal, da
Barra da Apareça e do Barreiro Grande, na margem esquerda. Escravos Nagôs
teriam, juntamente com outros negros que já habitavam nessa região, formaram
os primeiros troncos familiares que a memória da comunidade rural negra do Rio
das Rãs identifica na sua “origem”. Analogamente, no caso de Apareça, a
pequena povoação colonial setecentista se tornaria, com sua decadência e
abandono pelos primeiros fazendeiros, um arraial de negros cuja população,
possivelmente, se renovaria com o afluxo de fugitivos até o período inicial do
século XIX, época à qual a população de Pau D´Arco e Apareça, remonta a sua
origem, não se registrando, desde então, nenhum ingresso populacional digno de
registro na memória do grupo.
Almeida (1994) em seus estudos sobre a presença negra no Vale do São
Francisco chama atenção para o fato de que a presença desta população negra
não era homogênea, estando mais concentrados nas partes navegáveis dos rios
São Francisco, Corrente e Carinhanha, pois aí estavam os pólos econômicos.
Este período é caracterizado pelo “retorno” do domínio dos fazendeiros sobre a
região ocasionada por duas questões relevantes: primeiro, a revitalização da
navegação fluvial, no Rio São Francisco e a Lei da Terra, de 1850, que
proporcionou uma verdadeira corrida cartorial dos grandes herdeiros do sertão
interessados em assegurar e expandir seus domínios. Com a regulamentação da
lei de 1850, a aquisição das terras passou ser efetivada mediante compra, o que
impedia que os negros alforriados pudessem ter acesso à própria terra,
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independentemente

dos

fazendeiros.

Por

essa

razão

muitos

negros

permaneceram com os coronéis trabalhando como agregados, incluindo serviço
de proteção (jagunços) e outros forma obrigados a ocupar as beiras dos rios
navegáveis para sobreviver. Lá se podia pescar, plantar, comercializar nas barcas
a vapores. Além disso, teriam facilidade para se deslocar, procurando margens
melhores, quando os recursos de determinados lugares escasseassem.
Também na região da Chapada Diamantina encontraremos fatores de
ordem histórica e econômica como determinante na configuração espacial.
Durante séculos a mineração foi o grande motor econômico da Chapada
Diamantina. Primeiro o ouro, encontrado no século 18 em Rio de Contas e
Jacobina, e logo o diamante, cujas primeiras jazidas foram descobertas no
começo do século 19 em Mucugê. Muitas das cidades da Chapada guardam, em
seu casario, a lembrança daqueles tempos áureos. Por quase todo o século 19, a
Bahia foi a maior produtora de diamantes do mundo. Quando foram encontradas
as minas da África do Sul, em 1870, a produção decaiu e só foi salva por causa do
carbonado, o chamado "diamante negro", uma raríssima variedade do diamante
usada na indústria. A Chapada concentrava praticamente toda a produção mundial
do carbonado, e foi nos arredores de Lençóis que se encontrou uma pedra de
nada menos que 3 167 quilates, batizada de "Sérgio" - até hoje o maior diamante
já visto no planeta. Com o fim da produção em larga escala, muitos negros foram
deixadas à própria sorte, e a ocupação do espaço se deu nos arredores da região.
Associado ao constante receio por conta da existência real e concreta de
grandes sublevações possíveis, existia as pequenas e grandes incursões
contínuas que provocavam prejuízos e levavam pânico entre os senhores e
feitores. Em 1700, “quilombos” foram dizimados por forças sob comando de
Manuel Botelho de Oliveira na região de Jacobina, Gameleira, Tucano e Rio do
Peixe. E, nesse mesmo ano, o coronel Pedro Barbosa Lea – fundador das Vilas e
Municípios de Jacobina e Rio das Contas – recebeu do Governo da Capitania um
regulamento especial para “fazer entradas nos mocambos de negros fugidos”.
Também

em

1735,

em

correspondência

para

Pascoal

Ferreira

Pinto,

experimentado na luta contra os “quilombos” no rio das Rãs e Parateca, sertão do
São Francisco, o Conde de Sabugosa solicitou uma providência por parte daquele,
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na repressão aos negros mocambados na região mineira de Jacobina e Rio das
Contas.
Por conta da pressão dos grandes proprietários de terra, o governo da
metrópole ampliou suas medidas e tomou novas providências. No alvará de 3 de
março de 1741, o rei ordenou que fossem marcados com a letra “F”, todos os
escravos fugidos que fossem encontrados em “quilombos”, e por segunda vez, se
lhes cortasse uma orelha, por simples ordem do Juiz de Fora ou Ordinário da
Terra, ou do Ouvidor da Comarca, sem processo algum, e só pelo notoriedade do
fato, logo que do quilombo fosse levado para cadeia.

4.1. Uma história do recôncavo baiano: negros e índios
A História do Recôncavo baiano traz inúmeras passagens dignas de notas
e lembranças. Falo aqui do ponto de vista identitário. No início do século XVII, o
termo “santidade” aparecia em cartas que descreviam escravos indígenas e
africanos fugitivos vivendo em idolatria. Numa correspondência entre o rei e o
governador do Brasil, Gaspar de Sousa, em 1613, o rei escreveu que “em duas ou
três partes desse Estado há ajuntamentos de índios e de escravos de Guiné que
fugirão a seus senhores [...] os quais vivem idolatrando e chamando a suas
povoações santidades”. Como os índios e os escravos estavam roubando e
matando, e seus números se multiplicavam, o rei temia perdas em sua renda. Ele
estava particularmente preocupado com os índios que haviam aderido ou que
eram aliados dos negros – ou seja, dos escravos africanos fugitivos – na rebelião.
Em outra carta redigida posteriormente naquele ano, o rei se refere ao mesmo
problema, mencionando Jaguaribe [sic] – a catorze léguas de Salvador, localizada
na fronteira com o sertão – como um lugar onde os colonizadores haviam sofrido
perdas em suas fazendas e engenhos, assim como mortes entre a gente branca
dos “alevantamentos dos Índios” e “fugidas de negros dos engenhos”. Trinta
léguas adiante estava “uma grande aldea de gentio fogido e levantado que
chamão a sanctidade”.
Os oficiais portugueses usam o termo “santidade” de tal maneira que
parece se referir a comunidades de escravos fugitivos. Em 1610, o governador do
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Brasil escreveu ao rei, explicando que, no sertão, se localizava uma santidade de
índios e negros da Guiné com mais de 20.000 almas, as quais ele pediu
permissão para atacar e escravizar. Em 1612, Diogo de Campos Moreno, um
oficial português designado a estudar o Brasil, usa “mocambo”, expressão
utilizada posteriormente para indicar uma comunidade de escravos africanos
rebeldes, e o termo “santidade” para descrever as calamidades que assolavam o
Brasil. Moreno escreveu que a Coroa sofreu perdas financeiras ao declarar a
ilegalidade da escravização dos índios e ao confiá-los aos jesuítas. Ele culpou a
aparição de “mocambos entre os negros, ou juntas de fugidos a que chamam
Santidades, e outros males que em tôda esta costa vimos derivados da doutrina
que êles (como incapazes), mal aprendem, ou mal lhes ensinam seus tutores”.
Moreno lamentou o fato de os índios, que seriam de muita utilidade para os
colonos portugueses, estarem em aldeias controladas pelos jesuítas, seus tutores,
e não fazerem o trabalho pelo qual eram pagos. Quando os jesuítas tentavam
puni-los, ainda que de forma leve, os índios “logo se vão ao mato, onde fazem [...]
abomináveis vivendas e ritos, juntando-se com os negros de Guiné também
fugidos, do que resultam mortes, furtos, escândalos e violências por cujo respeito
se não pode atravessar o sertão [...] nem dilatarem-se as povoações pela terra
adentro”.
Ronaldo Vainfas (1995) argumenta que as santidades eram as
verdadeiras ancestrais dos quilombos no Brasil. Segundo ele, elas eram
comunidades de índios que haviam fugido da escravidão nas fazendas e nos
engenhos dos colonos portugueses e do catecismo jesuíta nas aldeias. Como os
escravos africanos também faziam parte das santidades e se juntavam aos índios
em rituais comuns e combates contra a sociedade colonial, os senhores de
escravos os temiam profundamente. Além disso, Vainfas afirma que a Santidade
de Jaguaripe foi, de uma maneira indígena, uma precursora do que Palmares se
tornaria no século XVII.
Outros pesquisadores também avultam a real possibilidade de que os
antigos quilombos eram construídos em territórios indígenas. Bastide (1971) fala
da associação entre negros fugitivos e índios como elemento comum na
constituição dos primeiros quilombos ou mocambos. Inclusive, segundo Bastide,”
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nessa republicas negras, sobretudo quando o fugitivo era um recém chegado da
África, os antigos costumes tribais ressuscitavam.” (Bastide, 1971)
Bastide ainda traz em suas pesquisas, associações entre índios e negros
na formatação de novas comunidades. Ora, sob a forma de negros que haviam
subjugados e domesticados os índios, como na Bahia, em 1704, ou, como em
Mato Grosso, em 1795, quando se tornou o chefe, militar e religioso pela tribo
índia onde se refugiava. Bastide também identifica a gênese de um dos traços
comuns nos distritos, bairros e zonas rurais por todo país: o amalgama religioso
entre negros, índios e portugueses.
A organização tribal dos negros tinha sido inteiramente destruída pelo
regime de escravidão e apenas subsistiu nos espíritos como uma
lembrança das antigas monarquias de caráter divino. Os indígenas, ao
contrário, tinham conservado sua antiga estrutura social.Dessa maneira
criou-se um sistema social que unia a organização dualista da tribo
indígena(...) com a federação tribal africana sob autoridade de um rei –
sacerdote, pelo menos é o que inferimos dos documentos que citamos”
(Bastide, 71.p.136-7)

A presença indígena no recôncavo baiano por si, já nos remete ao
aprofundamento de tais discussões sobre amalgamas na gênesis dos quilombos
brasileiros e mais precisamente na Bahia. Índios e africanos estiveram mais
próximos que separados, ao longo da história do Brasil, convivendo com
negociações e conflitos, tenções e aproximações estratégicas, quando era
possível. Vejamos aqui outros estudos e referencias quanto a presença africana e
indígena nesta região do território baiano.
Segundo Thales de Azevedo, em sua obra denominada “O Povoamento
da cidade do Salvador(1949), a região do Recôncavo baiano era então habitada
por índios Tapuias (Jês e Aimorés) e Cariris (Caranguejos) que foram expulsos
pelos Tupis (Tupinambás / Tupiniquins). Os cariris estendiam-se em todo
nordeste, do rio Paraguaçu e São Francisco até Gurupi, mas foram expulsos para
o interior pelos Tupis. Segundo a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros12
(1958), no início havia índios em Curralinho (atual Castro Alves) e Santa
Terezinha (Giboia / Tapera / Tapera dos Guedes). Também havia Índios Sabujas e
Cariris que eram descendentes dos Tupinambás que ocupavam um lugar
chamado Caranguejo e aldeia de Pedra Branca. Existiam também os Aimorés

12

Ver referência.
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(Tapuias) e Cariris (incluindo os caranguejos), aldeados em Pedra Branca,
Caranguejo e Santo Antonio de Jaguaripe.
Alem da exploração inicial do pau – brasil, a presença do colonizador na
região ainda no séc XVI, também se deu quando os portugueses descobriram as
virtudes do massapê presente em boa parte do recôncavo e do clima tropical e
transplantam para a experiência de cultivo de cana-de-açúcar adquirida na Ilha de
Madeira e nos Açores. A colonização da região fez-se com a expansão desta
lavoura. Paulo Dias Adorno, em 1531, juntamente com Martins Afonso de Souza
adquiriram terras no recôncavo e se estabelece na margem esquerda do
Paraguaçu, construindo uma fazenda e um engenho. Nascia assim o povoado de
Cachoeira.
Em 1559, após a primeira e segunda guerra contra os índios de Jaguaripe
e do Paraguaçu, os colonizadores conseguiram expulsar os indígenas da região.
Esta expulsão facilitou a penetração em alguns pontos de tribos irredutíveis, como
os Tapuias e Aimorés. Menos de quatro décadas depois da fundação de Salvador,
Gabriel Soares de Souza (1587) contava no Recôncavo 16 freguesias, 62 igrejas,
3 mosteiros de religiosos, 8 casas de cozer meles, 36 engenhos moentes e
correntes, dos quais 15 eram movidos por bois. Outros quatro engenhos estavam
sendo construídos e a produção anual de açúcar ultrapassava as 120.000
arroubas. No final do século XVI, o Rio Paraguaçu, desde o lagamar do Iguape até
o seu trecho encachoeirado, estava povoado em ambas as margens.
Nesta época, no processo de colonização da Bahia, alguns beneficiários
se destacaram em função dos serviços prestados a Coroa Portuguesa em
combate em terras distantes, ou simplesmente por conta de sua ligação estreita
com membros da própria coroa. Dentre alguns casos similares, destacam-se dois
exemplos importantes, um deles foi o D. Antonio de Athaíde - Conde de
Castanheira – um dos mais influente Conselheiros de Sua Majestade, que lhe
concedeu por carta passada em 10 de novembro de 1556, a ilha de Salvador, com
cerca de 240 quilômetros quadrados. Outra situação semelhante ocorreu na bacia
do rio Paraguassu, com a concessão de uma importante área para a exploração
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de recursos naturais, porem em constante conflito com os índios, a Sesmaria do
Paraguaçu (ou Peroaçu)13.
Doada a D. Álvaro da Costa, filho do 2o Governador-Geral D. Duarte da
Costa, por Carta de Doação de 20 de novembro de 1565(ou 16/01/1557), por seu
pai, em 16 de Janeiro de 1557, doação essa confirmada por Alvará Régio datado
de 12 de março de 1562. A Sesmaria foi transformada em Capitania pelo Cardeal
Regente, D. Henrique, por Carta de 20 de novembro de 1565, confirmada por
outra carta datada de 28 de março de 1566. Registrada em Lisboa a 23 de agosto
de 1571, durante o reinado de D. Sebastião. Segundo os registros oficiais, tal
doação se deu em recompensa pelos trabalhos prestados por seu donatário na
expulsão dos indígenas do Recôncavo e nas cercanias da Cidade do Salvador,
notadamente na Chamada “Guerra de Itapõa”. Por documento de 1571 sabe-se
que ia “da parte do dito Rio de Peroassu da parte do sul até a barra do Rio
Jaguaribe por costa” com 10 léguas de sertão. Nos limites atuais, estariam neste
contexto os atuais municípios de Maragogipe, Nazaré, Cruz das Almas, Sapeaçú,
Conceição do Almeida14 e São Felipe15.
A história do recôncavo baiano mostra inúmeras experiências de
resistências, seja indígena seja africana. Em 1575, Garcia D´Ávila e depois Luiz
de Brito, na Conquista de Sergipe aprisionaram-se uns 4000 índios e foram
levados para as lavouras no recôncavo baiano. Em 1626, Índios da Aldeia de S.
João e Sergipe, além dos Tapuias do Inhambupe, e mais os gentios de Cachoeira,
atacaram a Cercania de Peroaçu e Jaguaripe. A Câmara Municipal de Salvador
intercedeu para destruir os índios rebelados. Em 1640, a Bahia contava com as
seguintes freguesias: Freguesia da Sé – Vila Velha, Paripe. No recôncavo – treze
freguesias: Jaguaripe, Taparica, Iguape, Paraguaçu, Serezipe do Conde, Nossa
Senhora de Socorro, Nossa Senhora do Monte, Passe, Matoim, Cotegipe, Paripe,
Santo Amaro e Patatiba. Sergipe, Boipeba e Cairu, já eram freguesias desde
1617. Atividades agrícolas e pecuárias nos arredores: Itapuã, S. Amaro de
Ipitanga e distritos açucareiros. Os grandes criadores começavam em Mata de
São João, Catú, Pojuca, Inhambupe, Tapicuru até o rio São Francisco. Em 1671, o
13

A capitania de Peroassu foi mais tarde vendida a Pero Carneiro e depois a Antonio de Brito. Mais tarde, novamente
negociada pelo Rei de Portugal D. José 1º pela pensão de 640S000, passando a pertencer à Coroa Portuguesa em virtude
da Carta do Conselho Ultramarino, datada de 12 de dezembro de 1732, e Provisão Real datada de 17 de junho de 1733.
14
Antiga capela do Almeida integrava a freguesia e depois Município de São Felipe. Desvinculou-se em 16/04/1872
15
Em 1678, Baião Parente pacificou os Índios da Nação Maracás (ou Maracans) que habitava os Vales dos rios Paraguaçu
e Jaguaripe. Ainda como parte da freguesia de Maragogipe (1698), São Felipe tornou-se freguesia em setembro de 1718.
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Governador da Bahia, Alexandre de Souza Freire, ajudado pelo Senado da
Câmara, solicitou apoio aos paulistas, inimigos declarados de toda nação dos
índios, como os Tapuias. Os assaltos indígenas ocorriam principalmente no
recôncavo da Vila Cairu e toda Freguesia de Jaguaripe e Maragogipe. A história
do recôncavo baiano desde o início do processo de colonização apresenta
nuances que devem ser apresentadas como forma de contextualizar as
possibilidades de arranjos identitários naquela região, em especifico. Também
ainda no início do século XVII, outro elemento entra no contexto da formação
identitaria local, ou seja, a construção de um amalgama religioso entre índios,
negros portugueses, a chamada Santidade, já visto neste texto anteriormente.
Ainda nos idos de 1706, ocorrem novas denúncias sobre a ocorrência de
quilombos na localidade. Não há registros sobre o resultado das acusações.
Também em 1713 Maragogipe e Muritiba se dão relatos da presença de quilombo.
Envio de tropas e prisão de alguns negros. Em 1714 é a vez de Cachoeira.
Ocorrem revelações de vários mocambos na região e o posterior envio de tropas.
Já em 1734 ocorrem denúncias de mocambos consentidos por Senhores em
Nazaré. Envio de tropas. Sem registro de resultados. Também em 1734 ocorrem
várias denúncias de mocambos em Santo Amaro. Tropas são enviadas. Sem
resultados registrados.
Em 1807 ocorre uma importante insurreição no Recôncavo. Pretendia-se
reunir, às portas da cidade, os escravos do engenho e os cativos da cidade.
Juntos, conduzidos por Haussas, deveriam atacar os brancos, matar-lhes os
chefes, envenenar as fontes publica, tomar de assalto alguns navios ancorados no
porto e fugir para a África. Conspiração desbaratada no nascedouro. Dois
executados em praça pública. Em 1814 na cidade de Maragogipe, na região do
Iguape, fazendas são cercadas e incendiadas pelos negros. São derrotados e
fogem. Em 1816 ocorrem eventos em Santo Amaro e São Francisco do Conde.
Queimaram diversos engenhos, entre os quais os de Cassarangongo e Quibaca.
30 escravos presos e enviados a Salvador. Em 1827 - 22 de abril de 1827.
Insurreições. Três revoltas consecutivas: Cachoeira, São Francisco do Conde e
Abrantes. Em 1828, no dia 12 de março de 182, registro de insurreição no
recôncavo. Ainda em 1828, em Cachoeira, dois levantes: Um em Setembro na
região do Iguape, rebeldes dispersos pelos soldados; outra em Novembro, no
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engenho do Tanque, vários negros matou o feitor. Elabora-se um plano para
policiar o recôncavo. Em 1845, ocorre um levante em Santana da Aldeia, porto de
Nazaré das Farinhas. Assim, em fins do século XIX, no ano de 1897, o município
de Cruz das Almas se emancipa. A comunidade quilombola da Baixa da Linha
está localizada em Cruz das Almas.
Luiz Viana Filho (2008), em sua reconhecida obra “O Negro na Bahia”,
destaca o papel essencial da presença dos homens e mulheres africanas na
região do Recôncavo baiano. Segundo ele, o recôncavo não poderia existir
economicamente

sem

a

presença

do

negro,

em

número

expressivo

majoritariamente em relação aos brancos e índios, este último constantemente
expulso para o interior da região, rumo ao sertão. Contudo, a história do
recôncavo baiano, bem como a história da ocupação de todo território baiano e
brasileiro, não poderia ser contada sem ter em mente o papel desempenhado
pelos índios por tora região da baía de todos os santos. É fato que o rio
Paraguaçu e toda região em seu entorno, compreendendo a região do recôncavo
baiano já era de bastante conhecimento dos primeiros europeus que aqui
chegaram. Autores como Thales de Azevedo e Teodoro Sampaio concordam ao
afirmar que o pau – brasil, principal produto de extração no início da ocupação
luso em território brasileiro, tivesse sido um dos motivos para a “chegada” de
Diogo Álvares Caramuru em uma das ilhas do rio Paraguaçu, certamente a altura
do Iguape, antes de seu conhecido e misterioso encontro com os Tupinambás de
MAIRAQUIQUIIG (atual Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em
Salvador-Ba).
Em se tratando da Cidade do Salvador, Em seu Tratado Descritivo do
Brasil, Gabriel Souza Soares (1547) faz uma descrição minuciosa sobre sua
passagem por todo, então, território brasileiro. Quanto a Bahia há detalhes
pormenorizados sobre a baia de todos os santos e o recôncavo. Nesse sentido o
autor fala da presença de Fazendas, Capelas e diversos Engenhos de açúcar, na
região do recôncavo baiano desde o século XVI, o que nos sugere, portanto uma
ocupação bastante antiga daquela região.
Mais especificamente na região que compreende a região do estuário do
rio Pirajá até o estuário do Matoim, encontraremos os atuais bairros de Paripe,
São Tomé e São Tomé de Paripe, localidades que compreendem a região da
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Comunidade Quilombola do Alto do Tororó, e que segundo relatos, contavam com
a presença de engenhos e fazendas. Também encontraremos na descrição das
Ilhas, defronte a essa região, a presença de construções portuguesas, inclusive na
Ilha de Maré. Em geral, onde ocorreram engenhos, moinhos e fazendas, se deu a
presença de mão de obra escrava, seja indígena, ou seja, africana. Isso já nos
remete a compreendermos a presença de quilombos e levantes africanos e
indígenas. Nesta região, por exemplo, as atuais pesquisas históricas descrevem
uma grande movimentação de índios comandados pelos caciques Tubarão e
Apacé, num movimento mais conhecido como na Batalha de Itapuã, em maio de
1555, uma vez que tal movimento teve um desfecho na região do atual bairro de
Itapuã.
Na memória dos quilombolas da Ilha de Maré e do Alto do Tororó, há a
compreensão da presença dos seus ancestrais em tempo bastante antigo. Há o
sentido de um local ocupado ancestralmente enquanto resistência à escravidão, e
preservado na memória local mediante a oralidade das gerações anteriores.
Para os moradores das comunidades de Bananeiras, Porto dos Cavalos,
Martelão, Ponta Grossa e Praia Grande, na Ilha de Maré, a resistência africana
ocorreu através da fuga dos negros escravizados do continente para a ilha. Essa
fuga é tratada como uma épica aventura de travessia a nado em condições
totalmente adversa, enfrentando peixes de tamanhos diversos, incluindo tubarões.
Para o ilhéus, a presença africana contou com o apoio de índios que ainda
habitavam por aquelas áreas, caracterizando assim alianças regidas pela
sobrevivência de ambas as culturas, o que se pode perceber nos nomes
presentes. Também no Alto do Tororó mantém o registro quanto à presença
indígena, no momento da ocupação dos mais antigos. Em seu mito de fundação,
tal presença negra se deu a partir da fuga dos engenhos e fazendas próximas, e
por se tratar de um local alto, havia a possibilidade de antever possíveis tentativas
de captura, ou destruição por parte dos senhores de engenho e \ou fazendeiros.
Assim, falar dos quilombos na África, ou na América, e tão especialmente
no Brasil, e mais precisamente na Bahia, é expor de forma intencional a história de
homens e mulheres que ao longo dos anos constituíram-se enquanto uma
comunidade que elaborou estratégias de sobrevivência, em meio a um mundo
extremamente hostil, ideologicamente hegemônico e notadamente racista. O que
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vale, inclusive, para os dias atuais. É, portanto revelar valores civilizatórios como a
memória social, a oralidade, a ancestralidade e territoriedade como elementos
contra hegemônicos a uma ordem respaldada pela lógica cartesiana - racionalista,
centrada na noção de individualismo, competitividade e acumulo de bens e
capitais.
Desta forma, os Quilombos constituíram e ainda se constituem, em seus
descendentes, enquanto formas alternativas de conceber o mundo e agir sobre
ele, transformando-o. O protesto solitário atingiu o nível de coletivo e configurou
uma organização social que superava a perspectiva fragmentária de uma revolta
motivada apenas por questões pessoais. Ainda que não formulado em torno de
um paradigma elaborado previamente, o quilombo pressupõe negros de etnias,
linguagens, cultura e religiões diferentes, índios fugidos e brancos pobres, a
necessidade de estratégias de produção, enfrentamentos militares, recuos a
qualquer momento, comercialização de produtos com o inimigo e toda sorte de
infortúnios. Nesse sentido Clóvis Moura (2001) introduz o conceito de
quilombagem enquanto um processo permanente que se manifesta durante todo
período escravista, inserindo o papel dos quilombos numa analise não isolada,
mas numa visão de conjunto. Assim ele afirma que
“A quilombagem pode apresentar como saldo a construção de um
modelo paralelo de organização todas as vezes que se estruturava em
um espaço quilombola: modelo de economia, organização familiar,
estrutura militar, religião, organização política, distribuição de bens,
interação interna, papéis e função social dos sexos, formas de lazer e de
Poder. (...) É nesta visão de totalidade – histórica, social, cultural e
política, que o universo quilombola pode ser apresentado na sua
radicalidade em confronto com o outro, o escravista.”(MOURA, 2001:113)

Dessa forma, a partir desse panorama descrito nesse capitulo, é possível
compreender uma multiplicidade de formatações na configuração espacial do
território brasileiro e notadamente baiano. Talvez, diferente do que ocorreu em
outros países (conforme discutido no terceiro capitulo, desta obra), por se
encontrarem espalhados por vários estados, a percepção da presença nos mapas
nacionais se torne menos “visível” numa primeira impressão. Lembremos que a
estratégia da invisibilidade também funcionou como uma tática das comunidades
quilombolas para fugir ao sistema. Contudo, essa invisibilidade não pode servir

83

como único argumento para a “não-existência” oficial da representação desses
territórios negros.

Houve e há um intencional e deliberado processo de

esquecimento por parte das autoridades constituídas, como uma forma de
proporcionar a desintegração física e cultural de tais comunidades. Inaugura-se
um estado permanente de tensão entre visibilidade e invisibilidade, o que terminou
por definir o território nacional, e no caso especifico deste estudo, a definição do
estado da Bahia. A seguir será demonstrado a formatação esse território negro,
que vai se tomando novos contornos pós 1889, com a proclamação da República,
chegando até a Constituição Federal de 1988.

4.2. Legislação Fundiária Quilombola.
O acesso a Terra no Brasil apresenta uma face perversa na construção de
um Estado Nacional. A primeira legislação mais especifica com relação a
presença quilombola no Brasil ocorrerá em 1740, a partir de uma consulta ao
Conselho Ultramarino que responderá que quilombo será “Toda habitação de
negros fugidos, que passem de cinco, em partes despovoadas, ainda que
não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles”. Nesse caso, a
recomendação do Conselho convergia para a repressão e desagregação, como
ameaça ao sistema escravocrata.
Bom, ainda que a denominação tenha recebido uma definição oficial em
1740, a primeira referência oficial de aquilombamento no Brasil foi registrada em
uma carta de um missionário da Companhia de Jesus, o Pe. Pero Rodrigues,
escrita em 1557. Este religioso, na sua missiva, externava viva preocupação
quanto à repercussão política do levante de africanos bantu na província de
Pernambuco, no final do século XVI. Sua carta se constitui também na primeira
notícia que se conhece da formação do quilombo do Palmares Alves Filho,(1988).
O mesmo autor informa que, entre 1575 e 1591, teriam sido transportados cerca
de 52 mil negros da Costa de Angola para o Brasil, informação que reforça a
veracidade da notícia do Pe. Rodrigues de que teriam sido os negros bantu os
iniciadores do levante de Palmares.
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Em Palmares, segundo Pedreira (1973), os primeiro núcleos tiveram início
no ano de 1630, no período que se inicia a invasão holandesa, quando,
aproveitando as lutas organizadas pelos invasores, cerca de 40 escravos fugidos
das fazendas vizinhas a Porto calvo, se refugaram na Serra da Barriga.
Estendia-se a “República dos Palmares” por uma área de 60 léguas.
Nessa região encontravam-se os seguintes quilombos: os dois de Tabocas, o de
Akotirene, o de Zumbi ou Zambi, o de Dambiabanga, o de Sucupira ou Subupira
(local do Estado – Maior dos quilombolas) o de Macaco ou Cerca Real (a capital da
Republica Palmar), o de Amaro, o de Ozenga, o de Andalaquituche e outros
menores.
Já em 1643 o número de quilombolas ascendia a mais de 6000. E tivera
início as investidas chefiadas por Rodolfo Baro, sob bandeira holandesa. Em 1670,
a população de Palmares foi calculada em mais de 20.000 moradores,
estendendo-se a “republica” por um paralelogramo de cerca de 27.000 Km2.
No fim de 1693, com a chegada de três mil homens do Terço dos
Henriques, além de homens vindos da Bahia, Recife, Paraíba e São Miguel, em
Alagoas, segundo Décio Freitas, se chegou a 9 mil homens em armas mobilizados
contra Palmares Freitas, (1982). Somente com a expedição de Domingos Jorge
Velho, com a utilização de artilharia e a utilização de uma cerca obliqua que
aproximava os canhões das cercas palmarinas, é que o bandeirante conseguiu
transpor as barreiras criadas por Zumbi e seus comandados e no dia 06 de
fevereiro de 1694 destruíram o quilombo do Macaco. Segundo documentos
portugueses, Zumbi foi morto apenas no dia 20 de novembro de 1695, quase um
ano depois da tomada de Macaco. Segundo consta, uma parte dos palmarinos se
retirou para a Paraíba, onde fundaram um poderoso quilombo denominado Cumbe.
(Luz, 1995)
Os portugueses, sem condições de manter a produção de açúcar em
Pernambuco, deslocaram seus investimentos econômicos e sociais na exploração
de ouro em Minas Gerais. Dessa forma, com o deslocamento do tráfico escravista
em direção a Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro que se
constituirão novos quilombos, irradiando-se, multiplicando-se e espalhando-se
desde o reino negro dos quilombos dos Palmares.
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Para Smith (1990) e Gorender (1992) a Lei de Terras de 1850 se
constituiu num marco jurídico da formação da propriedade capitalista da terra no
Brasil, como também da transformação da terra em mercadoria, quando a renda
da terra e não mais a renda do escravo passa a ser mais importante. Segundo
Martins (1979) essa legislação fundiária preservou os latifúndios e manteve
grande parte das famílias pobres que trabalhavam no campo longe da posse legal
das terras, pois estabelecia que a posse legal do solo só poderia ser efetuada por
intermédio de compra. A Lei de 1850, diz que
Art.1 – Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por título que
não seja o de compra.

Monteiro (2010) chama atenção de que, muitas comunidades negras e
indígenas que antes detinham a posse de imensas sesmarias, a partir da segunda
metade do século XIX foram confinados em pequenos lotes familiares ou
expulsos. Segundo a autora, a terra que restou foi regularizada em nome daqueles
que arrendaram áreas dentro da sesmaria e dos colonos. Daí, ela conclui que que
uma terra habitada por índios, colonos e negros libertos ou fugidos do regime de
escravidão que nessa época se encontrava em total decadência, é demarcada,
loteada e transformada em propriedades privada capitalista a partir da legislação
fundiária de 1850. O território habitado por famílias negras começa a ser
apropriado legalmente ao longo do tempo por diversos fazendeiros que passam a
extrair a renda da terra dessas famílias a partir desse período. Quando a renda da
terra deixa de ser economicamente interessante para os proprietários, estes
começam a expulsar as famílias o que acarretará os conflitos agrários durante
todo século XX. As famílias negras para permanecerem e trabalharem na terra
eram obrigadas a pagar ou uma renda em produtos que consistia na metade de
tudo que produziam ou uma renda em trabalho gratuito para o proprietário.
Sobre esses estudos e pesquisas existem no Brasil alguns clássicos sobre
comunidades negras, bairros negros, bairros rurais negros, desde a década de 50
do século XX. Alguns deles foram iniciados justamente no período pós-guerra,
quando pesquisas foram levadas a efeito sobre as relações raciais no Brasil, como
consequência da presença de Anísio Teixeira e, depois, Artur Ramos na
Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), para analisar a
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propalada existência de uma “democracia racial” entre nós. Os trabalhos foram
feitos em S. Paulo, por Florestan Fernandes e Roger Bastide; na Bahia, por
Thales de Azevedo, no Rio de Janeiro, por L.A. Costa Pinto, no Rio Grande do Sul
e em Santa Catarina por Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni.

Seus

trabalhos concluíram por negar a pretensa igualdade entre negros e brancos no
Brasil, chamando a atenção para a presença de assimetrias nas relações entre os
diversos grupos raciais e de formas de discriminação e preconceito, como forma
de manter como subalterno o grupo dos negros. Era entendimento dos
pesquisadores, no primeiro momento, que estas desigualdades se deviam à não
modernização da sociedade brasileira, pela imperfeita implantação de uma
sociedade de classes; o crescimento da industrialização, ao tempo em que
extinguiria a presença de formas de dominação extra econômica, permitiria a
urbanização e ajudaria a desfazer formas “arcaicas” de dominação.
Além deles, pesquisadores de outros países se dirigiram ao Brasil e à
Bahia, desde à década de 30, para estudar as mesmas relações raciais (Donald
Pierson) e a permanência de traços da cultura negra (Melville Herkovitz, Ruth
Landes, dentre outros). Na década de 50, outros estudiosos dedicaram-se a
analisar a sociedade brasileira do ponto de vista da sua possível modernização,
analisando, por exemplo, as relações entre cidade e campo. Dentre estes,
estiveram conosco, por força de convênio entre o Estado da Bahia e a
Universidade de Colúmbia, nos EEUU, os professores Marvin Harris e Charles
Wagley (coordenador dos estudos), o primeiro dos quais trabalhou como bolsista
da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência na Bahia, com o apoio de Thales
de Azevedo e Anísio Teixeira, na época secretário de Educação e Saúde do
Estado. Seu trabalho foi exatamente sobre as relações entre cidade e campo no
interior da Bahia, na cidade de Rio de Contas (que ele chama pelo nome de Vila
Nova). Em S. Paulo, trabalho nesta direção foi realizado, em 1955, sobre “As
relações raciais no município de Itapetininga”, por Oracy Nogueira.
A partir dos anos 80, novas gerações de pesquisadores entram em cena,
analisando a presença de comunidades rurais negras a partir da ótica da
Antropologia Social, afirmando seu papel de instrumento de resistência à
dominação e de luta pela liberdade. Os estudos produzidos a partir desta década
oferecem um dado empírico novo à identidade étnica do negro brasileiro: uma
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base geográfica, ou seja a presença do sentimento de territorialidade,
“configurando uma situação específica de alteridade”. Bandeira,(1988) O debate
retornará, após 1889, a partir das discussões promovidas pela Frente Negras
Brasileiras (FNB) criada em 1931. Constituiu-se como um movimento que
incorporou um número considerável de membros. Foi fechada em 1937 com o
Estado Novo do Governo Getúlio Vargas.

Essa discussão reaparece nos

movimentos negros que antecederam o Golpe Militar em 1964 e surge novamente
da/nas pressões sociais após o término da Ditadura no seio dos movimentos
sociais a partir dos anos 70.
Larchert (2013) descreve como se deu o processo de construção da pauta
quilombola, no seio do movimento negro. Segundo o autor, a partir do ano de
1978, com a criação do Movimento Negro Unificado, em São Paulo, se constitui
um novo movimento teórico-ideológico de luta política pela ampliação dos Direitos
da população negra no Brasil. Em 1981 se dá a Missa dos Quilombos na Serra da
Barriga, no Parque Histórico Zumbi dos Palmares em Alagoas. Em 1982, ocorre o
I Simpósio Nacional Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Em 1985 se dá o I
Encontro raízes negras no Pará. Na pauta, a reivindicação para os direitos
quilombolas e para visibilidade política social. Em 1986 ocorre o I Encontro de
comunidades negras do Maranhão. Aqui uma ação fruto do Projeto Vida de Negro
financiado pela Fundação Ford. Em 1992, se dá o II Seminário Nacional sobre
Sítios Históricos e Monumentos Negros, em Brasília, patrocinados pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em pauta, o debate sobre a
preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural dos quilombos. Em1994,
ocorre o I Seminário de Comunidades Remanescentes de Quilombo (FCP), em
Brasília. Em 1995, ocorre o I Encontro Nacional de Quilombos e a Marcha Zumbi
dos Palmares Contra o racismo, pela Cidadania e a vida. Também EM 1995 se dá
o I Encontro Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, no Maranhão.
Em Brasília, ocorre a

Criação da Articulação Nacional Provisória das

Comunidades Remanescentes de Quilombo (ANCRQ) e a Celebração à memória
dos 300 anos da morte de Zumbi. Em 1996 se dá a Criação da Coordenação
Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ)
na Comunidade Rio das Rãs Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Assim,
gradativamente a discussão sobre a questão quilombola foi posta pelos militantes
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e intelectuais afrodescendentes e tornou-se gradativamente um fato político ao
alcançar visibilidade e a interagir com diversos setores progressistas que tinham
voz na Assembleia Constituinte de 1988.
Assim a Constituição de 1988 traz, no seu Art. 68, o reconhecimento
constitucional dos quilombos e reconhece a propriedade definitiva dos territórios,
devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Ainda em 1988, ocorre o Decreto
Lei 7.668 que cria a Fundação Cultural Palmares com objetivo de Promover a
preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência
negra na sociedade brasileira. Em 1995, promulga-se a Lei nº 987, que oficializa o
20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Ainda em 1995,
assina-se o Projeto de Lei nº 627 que normatiza o Artigo 68 e transforma as terras
de quilombo em patrimônio cultural brasileiro. Também em 1995 se dá o Projeto
de Lei nº 129 que normatiza o artigo 68 e regulamenta o direito de propriedade
das terras quilombolas e a sua titulação. Em 1997, se da Portaria interna do
INCRA nº.307 e torna o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA, a entidade responsável pelo processo de titulação e cria novos
procedimentos para a titulação de territórios quilombolas. O Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA, através do INCRA são os responsáveis pela
titulação das terras quilombolas.
À medida que as primeiras comunidades foram reivindicando os títulos
prometidos pela Constituição expandiu-se o debate nacional acerca das questões
quilombolas. O primeiro título ortogado a uma comunidade rural quilombola foi em
1995, sete anos após a promulgação da Constituição. A comunidade de Boa Vista
no município de Oriximiná no Pará, através da Associação da Comunidade
Remanescente de Quilombo Boa Vista, recebeu 1125 hectares de terra. A
titulação foi regulamentada pelo Instituto acional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), em conjunto com o Instituto de Terras do Estado do Pará
(O’Dwyer, 2002). As primeiras comunidades tituladas abrem precedentes para
alargar os debates e as políticas a favor das comunidades quilombolas.
Em 1999, a Medida Provisória nº 1.911, derruba a Portaria Interna do
INCRA 307\95 e dá competência ao Ministério da Cultura. Desqualifica o INCRA
para exercer a função de demarcar, reconhecer e titular as terras quilombolas. No
ano 2000, a Medida Provisória nº 7.688 outorga a Fundação Cultural Palmares a
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competência inalienável de tratar os assuntos relacionados aos remanescentes de
quilombos. Fica estabelecido que as titulações somente possam ocorrer em terras
públicas Terras que incidissem sobre territórios da União deveriam ser apreciadas
pelo Judiciário. Em 2001, Decreto Presidencial nº 3.912 destitui o MDA da
responsabilidade

de

analisar

a

terras

quilombolas

e

torna

ilegítima

e

inconstitucional a função do MDA de desapropriar as terras quilombolas. Em 2003,
a Medida Provisória nº 111 cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
igualdade Racial (SEPPIR), com a função de Coordenar e articular a formulação,
coordenação e avaliação das políticas afirmativas de promoção da igualdade
racial e de combate à discriminação racial e étnica
Em 2003, se dá o Decreto nº 4.887 que regulamenta as disposições
previstas no artigo 68 e dá incumbência ao MDA, por intermédio do INCRA, de
desapropriar

terras

particulares

com

finalidade

de

titular

comunidades

quilombolas. Em 2005 a Lei nº 6.264 Estatuto da igualdade racial define
parâmetros para o combate à discriminação racial de afro-brasileiros Também em
2005, se dá a Instrução Normativa nº20, do INCRA, e com ela os procedimentos
administrativos adequados às incumbências do INCRA para a criação da
Coordenação – Geral de Regularização de Territórios Quilombolas responsável
pelos processos de identificação, reconhecimento e titulação das terras
quilombolas. Em 2007, a Portaria da Fundação Cultural Palmares nº 98,
regulamenta as condições para certificação e titulação das Comunidades
Remanescentes dos quilombos e torna obrigatória a emissão da Certidão de Auto
definição para inscrição no Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades
dos Quilombos. Em 2008 a Instrução Normativa nº 49, do INCRA, define critérios
para a obtenção de títulos de terras pelas comunidades remanescentes de
quilombo e impõe a obrigatoriedade ao laudo antropológico da comprovação da
descendência quilombola nas terras. Em 2009, a Instrução Normativa n º 57, do
INCRA, esclarece as instâncias públicas responsáveis pelos procedimentos e
regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação,

desintrusão,

titulação

e

registro

das terras ocupadas por

remanescentes das comunidades dos quilombos.
Ao largo das lutas do movimento negro, também cabe destacar um
razoável acumulo no campo da pesquisa. Os estudos sobre os quilombos entram
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na produção intelectual nacional a partir da década de 1930 e a referência para
compreendê-la é Palmares. Edison Carneiro, Roger Bastide, Clóvis Moura e Décio
Freitas como autores que tratam o tema como fenômeno do passado nas décadas
de 1930 a 1960. Na década de 1970 e 1980, a temática é recolocada no eixo do
debate político a partir dos intelectuais Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento,
Lélia Gonzalez e Joel Rufino dos Santos. Aqui, o quilombo é associado,
conceitualmente como u lugar de resistência política e cultural dos negros
brasileiros, e nesse sentido surge o quilombismo, conjunto de proposições lançado
por Abdias do Nascimento, o qual permeia o movimento negro a partir dos anos
1980. Também nas décadas de 1970 e 1980, momento de crescimento da
produção acadêmica sobre a temática racial, os quilombos receberam, na
literatura acadêmica, as denominações de “comunidade negra rural” e “território
negro”. Segundo Ratts (2007) a utilização do termo quilombo passa ter uma
conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de
agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta, como se reconhecendo
homem, como se reconhecendo pessoa que realmente deve lutar por melhores
condições de vida, porque merece essas melhores condições de vida desde o
momento em que faz parte dessa sociedade. (RATTS apud NASCIMENTO, 2007,
p. 53).
Desta ótica, estudos vêm sendo feitos sistematicamente desde a década
de 80 do século XX sobre a presença física de comunidades negras em todo o
Brasil. Na Bahia, artigo publicado por Marcos Luciano Messeder no Caderno do
Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades (CRH,1991), nos dá conta de
um primeiro levantamento realizado, em 1987, em uma ação articulada entre o
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado (IPAC) e o Instituto de Terras
da Bahia (INTERBA), em que um mapeamento então realizado apontava para a
existência de mais de cem comunidades negras na Bahia. Posteriormente, já em
meados da década de 90, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), através do
Centro de Estudos Euclides da Cunha (CEEC), deu início a um cadastramento de
comunidades negras existentes no Estado, sob a coordenação dos professores
Nelson da Mata e Valdélio Silva, a partir de listagem existente por região e por
município. Tal iniciativa denominou-se Projeto “Campos Negros” e ainda nos dias
atuais

configuram-se

num

importante

instrumento

de

catalogação

das
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comunidades negras quilombolas na Bahia, ainda que não tenha sido efetivado
em sua integra.
Na Bahia, a década de 80/90 caracterizou-se pelo fortalecimento da luta
dos movimentos sociais, incluindo o movimento negro, que pós na pauta de
debate com o estado, as questões relacionado com as denominadas comunidades
remanescentes de quilombos, o que refletiria na constituição do estado. Bom
lembrar que o Estado da Bahia reconhece oficialmente as comunidades negras
quilombolas na constituição de 1989 (05.10.1989), nos Ato das Disposições
Transitórias:
Art. 51 - O Estado executará, no prazo de um ano após a
promulgação desta Constituição, a identificação, discriminação e titulação
das suas terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos.

Em 2009, o Decreto nº 11.850 instituiu a Política Estadual para
Comunidades Remanescentes de Quilombos e dispôs sobre a identificação,
delimitação e titulação das terras devolutas do Estado da Bahia além de
reconhecer, promover e proteger os direitos das comunidades, respeitando suas
identidades, formas de organização e instituições. Em 2010, o Decreto n° 12.433,
criou a Comissão Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades
Tradicionais (CESPCT) e Iniciou a política para a população quilombola do
Estado.
Por sua vez, é possível observar que o Estado da Bahia nada efetivou de
concreto além de regulamentar sua Constituição no que se refere à titulação das
terras. Das 650 comunidades certificadas somente seis títulos foram efetivados,
sendo que cinco títulos foram realizados pelo INCRA e um realizado pelo Instituto
de Terra da Bahia. As comunidades tituladas são: Mangal (1999), Rio das Rãs
(2000), Parateca e Pau D’Arco (2006), Barra e Bananal (2007) e Riacho das
Pedras (2007).
Dito assim, os quilombos resultaram de uma exigência vital dos africanos
e crioulos escravizados, no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade
através da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A
multiplicação dos quilombos fez deles em autêntico movimento amplo e
permanente. Aparentemente um acidente esporádico no começo, rapidamente
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se transformou de uma improvisação de emergência em metódica e constante
vivência das massas africanas que se recusavam à submissão, à exploração e à
violência do sistema escravista. A partir de tais constatações, urge pensarmos
em algumas questões, no tocante a presença e resistência de tais territórios, na
contemporaneidade.
Uma dessas demandas que por ora vem à tona é compreendermos onde
estavam essas comunidades antes da ressignificação do conceito de quilombo e
a posterior legislação de reconhecimento de tais comunidades, pelo Estado,
após Constituição de 1988? Quais estratégias de “pelejas” e de “arrudeios” foram
adotadas por elas? E de que forma estão distribuídos no território nacional, e
principalmente na Bahia? Tais questões sinalizaram a necessidade de
pensarmos na diversidade e amplitude das histórias e vivências de homens e
mulheres, que transmitiram legados, de geração a geração, utilizando os
recursos disponíveis e possíveis. Aqui, uma história da educação que não
ocorreu de forma sinônima de ambientes escolares, e sim de ambientes
cotidianos, de ambientes de vida.
Bom, passemos a responder as questões aqui levantadas.

4.3.Consolidação de um território negro baiano.
Estudos contemporâneos apontam para a possibilidade de que as
comunidades negras quilombolas estivessem diluídas entre as comunidades
camponesas, de meeiros e posseiros, tornando assim, sua luta por sobrevivência
transparecida através de outros movimentos sociais que lutam pela terra, como
sindicatos ou pastorais da Terra. Na zona rural, por exemplo, a luta e a
resistência do povo negro durante muitos anos tomaram com referência a
presença de movimentos sociais que traziam, em linhas gerais, bandeiras de
lutas vinculadas a um debate de natureza classista, e a discussão na ordem de
gênero e étnico – racial eram tematizadas nesse contexto. Tais discussões
tomam um fôlego maior a partir da constituição brasileira e o centenário da
abolição da escravatura em 1988, ainda que ainda de forma majoritária no
cenário urbano, passando por partidos políticos e instituições de caráter
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sociocultural, como blocos afros, por exemplo. Em maio de 2002, o Núcleo de
Estudos, Pesquisa e Projetos de Reforma Agrária (NERA) – da Faculdade de
Ciências Tecnológica da Universidade Estadual Paulista (UNESP), implementou
o projeto de um Banco de Dados da Luta pela Terra denominado DATALUTA.
Um dos resultados dessa pesquisa realizado sobre a presença de populações
negra e não negras em assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra (MST), apontou que a maioria dos assentados são negras em 55%
dos assentamentos. Ainda segundo esses estudos, em números absolutos, eles
estão na Região Nordeste em 216 assentamentos, dos 378 em todo país. Ainda
sobre esse quadro, o Estado da Bahia se constata o maior número, não só no
nordeste, mas em todo país. Cabe a ressalva, que o referido estudo tomou como
referência o critério de auto identificação, tomando as categorias cor e cabelo.
Um outro dado significativo apresentado pelo projeto DATALUTA foi a presença
emblemática do nome de heróis, heroínas a marcos históricos vinculados a
história africana e afro brasileira como nomes de assentamentos, notadamente
Zumbi, Palmares, Dandara ou mesmo com o nome de Quilombo.
Bom,

outra

possibilidade

comumente

apontada

é

de

que

tais

comunidades tenham se mantido isoladas, “optando” por uma estratégia de
“invisibilidade” em função da falta de importância que passaram a ter no
momento em que o escravo perdeu valor econômico para os fazendeiros; ou
ainda elas foram

“forçadas” à invisibilidade como uma estratégia de

sobrevivência para escapar de toda sorte de injustiça que poderiam lhe
acometer? Será que eram assim invisíveis diante do outro na tentativa de
“esconder-se” ou mesmo negar-se enquanto quilombo para com isso passar por
despercebida, sem incomodar as autoridades próximas?
Para as comunidades no entorno nunca houve dificuldade em “identificar”
os quilombolas enquanto uma comunidade cheia de “pretinhos” e “escurinhos”,
e, portanto diferente deles que eram “misturados”. As representações e
estereótipos aparecem como fator de um isolamento, de diferenciação, inclusive
de inferiorização. Durante a realização desta pesquisa, conhecemos algumas
lideranças quilombolas cujo envolvimento com os sindicatos de trabalhadores
rurais remontam a muitos anos. Em sua grande maioria as comunidades
quilombolas buscaram a justiça e órgãos competentes para resolver conflitos,
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seja pela questão das terras, inundações, barragens, desapropriações entre
outros incidentes. Então há de se concluir que estamos diante não de uma
invisibilidade

no

sentido

do

desconhecimento

da

presença

física

das

comunidades, ou uma tentativa espontânea de passar-se despercebida, e sim de
uma estratégia de outro que nega a sua existência e insiste em inferiorizá-los por
se tratar de uma comunidade de negros. Na grande parte dos relatos, percebese que as comunidades negras eram bastante conhecidas e muitas vezes
abasteciam a sede dos municípios com sua produção excedente.
Nesse sentido, ao contrário do que os estudiosos do tema costumavam
afirmar, as comunidades negras rurais não são grupos que se isolaram da
sociedade envolvente. Nos órgãos oficiais de atuação no meio rural, por
exemplo,

as

comunidades

quilombolas

ainda

são

categorizadas

como

“estabelecimento”, critério esse utilizado nos censos agropecuários do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - tanto para classificar latifúndios,
quanto uma posse camponesa. Dessa forma, não há uma categoria censitária
que registrem as terras de uso comum. Tal procedimento terá como repercussão
imediata a “invisibilidade” das comunidades quilombolas em meio a outras
formas de exploração da terra.
Também nos estudos realizados pelo Projeto Vida de Negro durante
quatorze anos (1988-2002) também revelaram que, bem ao contrário do que se
podia imaginar quanto a um possível isolamento, os quilombos mantiveram
sempre uma certa aproximação com as áreas urbanas, seja para vender, como
para comprar mercadorias e víveres. Havia na verdade várias interações com
grupos

oprimidos-

como

camponeses,

vaqueiros,

desertores,

pequenos

comerciantes – gerando um fluxo de comercialização.
Estes

relatos

reforçam

a

ideia

que

as

comunidades

negras

remanescentes de quilombos, ou pelo menos maioria delas, não se isolaram com
uma estratégia de sobrevivência, e sim foram vítimas de um “esquecimento”
intencional

objetivando

sua

falência

e

desaparecimento

enquanto

uma

comunidade que resistiu a uma ordem notadamente homogeneizante. A negação
do outro em sua história, ocultando toda trajetória de resistência a um período
escravocrata, evocando o mito da democracia racial para dissipar as pistas que
conduziria aquela comunidade quilombola a perceber o patrimônio cultural que
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constitui suas tradições, suas brincadeiras, suas histórias, faz parte desta
estratégia de ocultamento. Aqui é possível compreender que não estamos
tratando de uma invisibilidade, como sinônimo de “escondido”, “não-visto”, e sim
como um fenômeno de exclusão, de esquecimento, de descaso, pois atende à
tendência em negar-se à elaboração de políticas públicas justas e favoráveis à
manutenção de um importante movimento iniciado em um período histórico
específico, propiciando, com a falta de proteção oficial a exposição da
comunidade aos mais diversos perigos, pela falta de políticas de saúde, de
transporte, de proteção ao modo de produção característico das comunidades,
de proteção ao direito a terra; de proteção à história e manifestações culturais
pela ausência de um modelo educacional adequado às suas características
culturais; e vários outros.
Assim, ainda que diante de um processo de negação e exclusão
proporcionado pela ação do colonizador branco, as comunidades negras
quilombolas ocuparam um território bastante significativo no Brasil. Vejamos a
seguir como se deu essa ocupação do território.
A primeira organização cartográfica dos quilombos, no Brasil, de certo tem
início no ano de 1998, pela Universidade de Brasília (UnB), dentro dos projetos
aprovados pela Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do
Descobrimento do Brasil. Desde então o Departamento de Geografia da
Universidade

de

Brasília

(UnB),

dentre

outras

contribuições,

vem

sistematicamente publicando estudos sobre a distribuição geográfica das
comunidades negras quilombolas, sobre as mesmas. No ano de 2000, foi
publicada uma revista denominada “A primeira configuração espacial – Territórios
das Comunidades remanescentes de antigos quilombos no Brasil”. Naquele
momento, o Banco de Dados mostrou 848 ocorrências de comunidades
remanescentes de quilombos no Brasil com informações computadas até
setembro de 1999. Até então, a região Nordeste apresentava 65% dos registros
(511), que estavam concentrados na Bahia (250) e no Maranhão (163). A região
Norte detinha 25% dos remanescentes do Brasil, os quais concentrados no Pará
(196). Este fato reafirma a importância dessa parte do país no resgate da memória
do negro brasileiro e do povo africano na sua formação geográfica e histórica. Ver,
abaixo os dados referentes a este levantamento.
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FIGURA 1 - GRÁFICO NÚMERO DE QUILOMBOS POR ESTADO DO NORTE E
NORDESTE,(2000)

300
250
200
150
100
50

Bahia

Sergipe

Alagoas

Pernambuco

Paraíba

Rio Grande

Ceará.

Piauí

Maranhão

Tocantins

Amapá

Pará.

0

Fonte: ANJOS, 2000.

Cinco anos depois, o próprio departamento de geografia, agora
denominado Centro de Geografia e Cartografia Aplicada (CIGA) atualiza os
dados sobre a situação no Brasil. O país tem, agora, 2.228 comunidades
remanescentes de quilombos registradas, mas a grande maioria delas vive sem
proteção do governo. Há um salto significativo no número de comunidades
quilombolas, que pode ser entendido pela disponibilidade de informações sobre
a existência de tais populações. A seguir um quadro comparativo entre a
primeira sistematização, em 2000 e a seguida em 2005:
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TABELA 2 - COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL (2005)
NO DE COMUNIDADES
QUILOMBOLAS - 2000
163

N° DE COMUNIDADES
QUILOMBOLAS - 2005
642

Bahia

250

396

Pará

196

294

Minas Gerais

28

135

Pernambuco

16

91

Rio Grande do Sul

9

90

Piauí

7

78

São Paulo

43

70

Rio Grande do Norte

14

64

Mato Grosso

6

59

Ceará

10

54

ESTADO
Maranhão

Fonte: Anjos, Rafael dos. Centro de Geografia e Cartografia Aplicada CIGA . Brasília - DF. 2005.

Aqui percebe-se uma número bastante significativo de comunidades no
Estado do Maranhão, fruto do estudo e pesquisa do projeto Campos Negros, já
citado nesse texto. Outro dado importante é percebermos a presença de
quilombos por todo território, incluindo estados na região norte, cuja presença
indígena tem relevância numérica e estada da região sul, cuja presença europeia
se deu de forma intensiva. Tais dados reforçam o sentido de uma existência
abrangente

e

multifacetada.

Contemporaneamente,

a

Fundação

Cultural

Palmares, em 2015, havia catalogado 2187 comunidades, conforme quadro
disponibilizado a seguir:
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QUADRO 3 - QUADRO GERAL DE COMUNIDADES REMANESCENTES DE
QUILOMBO (2015)

Fonte: Fundação Cultural Palmares (2015)

No que se refere a Bahia, uma das razões para explicar essa presença
considerável pode ser entendida pela população negra no estado. De acordo com
o IBGE de 2010, verificou-se que 7,6% da população brasileira se declara negra,
99

enquanto

44,2%

se

declaram

como

"pardos”

como

os mulatos, caboclos e cafuzos - pessoas com ancestralidade mesclada entre
africanos, europeus e indígenas, exceto os caboclos, cuja identidade não está
ligada a ancestralidade africana). Devido ao alto grau de miscigenação da
população brasileira, há pouca precisão em identificar quem realmente pode ser
chamado de "negro", prevalecendo o critério da autodeclaração. Para fins políticos
do Movimento Negro, entretanto, consideram-se "negros" todos aqueles que têm
alguma ancestralidade africana, mesmo que sejam, também, descendentes de
europeus ou de índios. A região brasileira com o maior número proporcional de
negros na população é a Região Nordeste, sendo o Estado da Bahia aquele com a
maior proporção de negros na população, com 14,4% de negros e 64,4% de
pardos.
Esses números, portanto revelam uma presença maciça negra no Estado
da Bahia, podendo explicar, em parte, ao número elevado de comunidades
quilombolas em seu território. Contudo, há de se levar em consideração que tal
dimensão já se deu desde o período colonial, e até depois da independência do
Brasil em 1822. Sobre isso, Jaci Menezes (2001), em seu estudo sobre a
escravidão, apresenta a seguinte constatação:
É interessante considerar (...) de que a escravidão não foi apenas um
fenômeno do período colonial. Estados Unidos e Brasil continuaram
escravistas depois da Independência; o Brasil por mais ou menos 70
anos e os EEUU por mais de 90 anos. No Brasil, até a Abolição, o
escravismo é a forma predominante de produção. (MENEZES, 2001)

O período de maior ingresso de escravos no Brasil é o século XIX. Nos
seus 50 anos de tráfico, livre ou clandestino, ingressaram tantos escravos quanto
em todo o século XVIII. Isto é em parte explicado pela saída do Haiti do mercado
de açúcar, nos primeiros anos do século, período em que a produção de açúcar
no Brasil experimentou grande crescimento. Nos anos que se seguiram à
Independência, a maior parte deles (1831 a 1855) o tráfico está declarada ilegal e
sob-repressão.
Como se vê, o modelo econômico escravista se tem suas raízes na
experiência colonial, até como forma adotada de colonização e povoamento da
terra, tem sua característica de forma de obtenção de mão de obra para um
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trabalho compulsório desvelada na pós-independência. Mais adiante veremos que,
à medida que se extingue o tráfico e que se fala em abolição da escravidão, se
passa a discutir e a pregar a necessidade de trazer imigrantes brancos para
substituir aos negros nos trabalhos da lavoura, no caso já a do café: trazer a
negros, só como escravos. Por outro lado, é possível observar que essa
distribuição não se deu de forma homogênea no estado, e pode ser demonstrado,
ao longo do tempo, como isso ocorreu. Ao observar o quadro teremos essa
visualização:
QUADRO 4 - EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS QUILOMBOS NA BAHIA (ANO)

TERRITÓRIOS DE IDENTIDADES Sec XVI a Sec XIX

1998

2000

2013

BACIA DO JACUÍPE

2

4

4

1

BACIA DO PARAMIRIM

-

19

11

1

BACIA DO RIO CORRENTE

-

4

4

-

BACIA DO RIO GRANDE

-

8

15

5

BAIXO SUL

2

54

44

45

CHAPADA DIAMANTINA

4

29

41

71

COSTA DO DESCOBRIMENTO

-

-

-

-

EXTREMO SUL

-

3

3

8

IRECÊ

1

23

22

90

ITAPARICA

-

-

-

5

LITORAL NORTE AGRESTE BAIANO

1

3

3

68

LITORAL SUL

1

5

6

15

MÉDIO DE RIO DE CONTAS

-

-

-

3

MEDIO SUDOESTE DA BAHIA

-

1

-

3

METROPOLITANA DE SALVADOR

5

-

4

10

PIEMONTE DA DIAMANTINA

4

-

1

14

PIEMONTE DO PARAGUAÇU

2

12

10

1

PIEMONTE NORTE DO ITAPIRUCU

1

-

6

62

PORTAL DO SERTÃO

-

11

12

11

RECÔNCAVO

5

-

4

35

SEMIARIDO NORDESTE II

1

10

10

11

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

-

-

2

1

SERTÃO PRODUTIVO

-

44

7

28

SISAL

-

2

2

15

VALE DO JIQUIRIÇA

-

2

6

2

VELHO CHICO

1

29

30

33

VITORIA DA CONQUISTA

-

6

3

30

30

269

250

569

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor (2014)
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Cabe aqui explicar como foi construído neste quadro anterior. A obtenção
dos dados levou em consideração as fontes disponíveis, a partir de fontes
primárias e secundárias. Os dados referentes aos séculos XVI a XIX são
baseados nas pesquisas descritas por autores que utilizaram fontes documentais
e relataram tais resultados, nesse sentido merece destaque os estudos dos
pesquisadores Pedreira (1973) e Schwartz (1996), citados neste trabalho. Com
relação aos dados de 1998, tomei com referências o longo e precioso trabalho de
pesquisa realizado pelo Centro de Estudos Euclides da Cunha (CEEC), vinculado
a UNEB. Na ocasião foi feito uma proposta de mapeamento das comunidades
quilombolas na Bahia, o que resultou num extenso quadro de comunidades a
serem visitadas. Um dos elementos que chamou a atenção nesse mapeamento é
que a indicação dos locais e nomes possíveis comunidades quilombolas também
partiu das indicações de sindicatos de trabalhadores rurais, associações
comunitárias ou outros agentes sociais, que partiram de informações diversas
para indicar que eram “remanescentes de quilombos”. Bom, os dados referentes a
2000 e 2013 constam nos bancos de dados da Fundação Cultural Palmares.
Observando o mapa a seguir e comparando com os dados acima
disponíveis podemos concluir que de fato a presença dos quilombos em território
baiano ocorreu em considerável proporção e também se caracterizou por uma
presença mais para o interior do estado, notadamente na região de Irecê,
Chapada Diamantina, Agreste baiano e Piemonte do Itapicuru. Há uma
distribuição heterogênea, o que reafirma a dimensão temporal dessa presença
negra no Estado.
Dito isso, essa projeção nos sinaliza quanto a um imenso território negro
que se configura na Bahia, o que, por conseguinte nos leva a perceber a
dimensão desta experiência, no que se refere, por exemplo, as práticas educativas
envolvidas em caso processo, em cada comunidade. Instalam-se algumas
questões: Como aprenderam? Como ensinaram? Como perpetuaram esse
legado? Estamos falando de comunidades, conforme dito anteriormente, na
maioria das vezes sem acesso a escolas, então deixados à própria sorte. Com
isso, seja na peleja, seja arrudiando, as comunidades desenvolveram estratégias
próprias e diversas para a transmissão de seus saberes e aprendizados. Aqui,
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portanto uma história de educação delineando fronteiras identitarias, construindo
um território. Tal discussão será abordada no próximo capitulo a partir da
observância a uma comunidade negra quilombola no município de Cruz das
Almas: A Baixa da Linha.
FIGURA 2 - MAPA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS POR MUNICÍPIO NA BAHIA (2010)
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5. COMUNIDADE DA BAIXA DA LINHA: UMA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA
BAHIA CONTADA NA PELEJA E NO ARRUDEIO.
Cavoqueiro novo não “vandeia” o aço
Que lhe dou um rele e te quebro o braço
E o outro respondia:
Se quebrar meu braço, eu não vou chorar.
Vou por acidente, vou comer sem
trabalhar.
(Música de trabalho nas pedreiras – Sr.
Simão)

5.1.DEFININDO A METODOLOGIA

Desde a experiência no processo de construção dos Laudos antropológicos
exigidos pela Fundação Cultural Palmares, em 1988, alguns passos que
antecedem a atividade propriamente dita garante a eficácia dos resultados a
serem obtidos. Na comunidade da Baixa da Linha, inicialmente apresentei-me em
uma reunião coletiva e expliquei o sentido da pesquisa, objetivos e de que forma
estaria desenvolvendo-a, afim de ouvir as sugestões quanto às pessoas e locais
mais apropriados para realizá-la. A partir de contatos iniciais, as visitas ocorreram
em momentos e períodos diversos entre janeiro de 2010 a março de 2015, sendo
que passei, em média, entre duas a três semanas na comunidade buscando
informações a partir de três abordagens diferentes:
1.Entrevistas semi – abertas com informantes previamente selecionados, onde
tomei ciência da história da comunidade, os limites, ou extremas, contadas pelos
mais antigos e preservado na memória dos seus descendentes;
2.Realizei um Questionário censitário, onde busquei informações quanto o número
de habitantes, parentes distantes, escolaridade dos membros da família,
ocupação, renda mensal e outros dados pertinentes;
3, E por fim, realizei conversas esporádicas, em ambientes corriqueiros, como as
roças, bares e na creche das comunidades, no intuito de ter acesso a outras
informações, como hábitos, costumes, ou seja, o cotidiano dos moradores.

Cabe aqui explicitar a importância dessas conversas esporádicas em
comunidades de tradição oral onde a transmissão do saber é fruto de socialização,
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e desenvolve-se de forma natural e informal. Aqui evidencia-se uma maior
percepção do pesquisador para o que denominamos “entre linhas”, ou seja, tornase essencial estar atento e disposto a ouvir os bate-papos em um jogo de sinuca,
numa festa religiosa ou num dia de feira, quando a comunidade se mobiliza para
enfrentar o deslocamento de ida e volta para a sede.
Assim, em cada saída para a realização de uma atividade, partia para
campo munido de um diário de campo, uma caderneta de bolso, máquina
fotográfica.. Por orientação dos antropólogos era essencial organizar um sistema
de trabalho que pudesse render as informações necessárias de forma precisa,
pois o tempo é sempre reduzido. Primeiro parti para a escolha de um
acompanhante que era da própria comunidade, com o qual tivemos um diálogo
inicial, inclusive utilizado como uma das entrevistas da pesquisa. Nesse caso
contei com a participação de Sr. Simão (63 anos), antigo morador da comunidade.
O objetivo desse dialogo inicial foi mostrar os objetivos da pesquisa, eleger
possíveis informantes de acordo com os objetivos propostos, ouvir sugestões
quanto locais e horários mais apropriados para entrevistas e por fim acertar
questões ligadas a alguma remuneração pelo serviço. Esse roteiro de organização
constou de alguns passos, os quais transcrevo aqui como fonte de informações
para futuras pesquisas em comunidades quilombolas:
1.A escolha dos informantes deve passar pelo interesse em falar,
conhecimento do assunto e a demonstração de alguma afinidade com o
acompanhante ( não que seja decisivo, mas um expresso desafeto poderá render
algumas distorções nas falas). Uma vez relacionados os informantes, será
prudente decidir pelo melhor horário e local para entrevista, ou seja, se será mais
interessante na casa do informante ou em ambiente aberto, por exemplo; é
preciso estar atento para possíveis situações onde haja mais de uma pessoa
envolvida no local da entrevista, o que não poderá ser evitado, sob pena de perder
a espontaneidade daquele momento. Nesse caso é preciso tomar cuidado com
gravações e possíveis “falas cruzadas”, o que poderá ser atenuado com
observações na caderneta de bolso registrando detalhes nas falas para, durante a
transcrição, identificar os autores e suas falas;
2. As anotações deverão ocorrer ao final de cada entrevista. Se for utilizado
uma máquina fotografia que também faz vídeo, é importante que seja registrado
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sempre a data, horário, local, nome do depoente. Nesse caso a caderneta de
bolso servirá como suporte adicional e poderá constar dados sobre o ambiente da
entrevista, participação de outros, impressões sobre as informações, curiosidades.
Ao final de cada jornada de entrevistas, que poderá ser à noite, será interessante
um registro mais apurado a partir das anotações no diário de campo, se possível
separadas por temas como, religião, comidas, parentesco, festas em geral, o que
poderá render percepções valiosas sobre valores e símbolos da comunidade. A
partir da confrontação de novas informações, poderão surgir novas perguntas no
sentido de explicar algo não bem entendido, ou não percebido. Nesses casos, as
perguntas podem ser anotadas na caderneta de bolso e no dia seguinte (ou num
momento mais adequado) explicada, a partir do próprio acompanhante (que
também é informante) ou outro depoente conhecedor do assunto.
3. Para o estudo do sistema de parentesco ou o sistema de relações,
DaMatta (1987) recomenda a utilização do método genealógico inventado por W.
Rivers em 1969, onde o “pesquisador pergunta parente por parente, em cada uma
das posições genealógicas, no intuito de buscar em seguida o modo pelo qual tais
posições são socializadas”.(DaMATTA, 1987,194). Tais informações serão
importantes para esclarecer o tipo de relação social que aquela cultura reconhece
e legitima como sendo socialmente importante. Nesse sentindo, a pesquisa
poderá revelar outras formas de alocações de relações sociais que podem operar
paralelamente ao chamado sistema de parentesco. Assim, segundo o autor, o uso
das categorias de parentesco em vários contextos sociais, bem como os modos
pelos quais elas são significadas poderão revelar sentidos diversos para o que
universalmente é denominado “parentesco”.
Desta forma, tais sugestões se encerram num contexto apropriado para esse tipo
de abordagem. Novos métodos de certo incorporarão e provocarão novas revisões
teóricas e inovadoras técnicas mais apropriadas a partir do surgimento de novos
estudos e produções. Nesse sentido, as pesquisas referentes a comunidades
remanescentes de quilombos nos últimos anos vêm se caracterizando por uma
necessidade cada vez mais atual de ajustarmos teorias no campo das ciências
humanas a um contexto genuinamente brasileiro.
Na especificidade da minha pesquisa, por exemplo, a categoria Identidade
apresenta uma gama considerável de abordagens e possibilidades de aplicação,
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destacando-se estudos em várias áreas do conhecimento, como educação,
antropologia, sociologia ou psicologia. Por sua vez em cada uma dessas áreas,
provavelmente, surgirão novas abordagens e percepções. Então o que garantirá a
legitimidade da minha pesquisa será a adequação do corpo teórico ao meu objeto
de estudo. Em outras palavras, o conceito de Identidade que utilizarei na minha
pesquisa deverá trazer pistas coerentes com aquilo que busco compreender, e
nesse sentido qualquer pesquisa é singular em sua percepção, e trará
contribuições a outros pesquisadores exatamente por esse caráter.
Ainda, de posse de tais informações, dados e registros fotográficos, nada poderá
mensurar o elo de afetividade e solidariedade que se estabelece quando o
pesquisador está imbuído de prestar o melhor serviço para aquelas comunidades
e isso é facilmente percebido pelos moradores. Quero dizer que pesquisas como
essas que envolvem sentimentos, valores e símbolos podem nos render mais do
que relatórios, laudos ou documentos legais. Elas podem nos render um novo
sentido de vida.

5.2. HISTÓRIA DA COMUNIDADE DA BAIXA DA LINHA

A Comunidade da Baixa da Linha localiza-se no município de Cruz das
Almas, na região do Território de Identidade do Recôncavo baiano. Registrado na
memória dos mais antigos se trata de uma comunidade de homens livres,
trabalhadores autônomos – pedreiros. Pelo território, há lembrança de um território
ocupado ancestralmente por índios.
O município de Cruz das Almas está implantado no planalto pré-litorâneo,
abrangendo uma superfície de 173,9 km2, com uma população de 53.049
habitantes e densidade demográfica de 305,05 habitantes/km2 (IBGE, Censo
Demográfico de 2000). O seu perfil geográfico é limitado pelos municípios de
Muritiba (Norte), São Felipe (Sul), São Felix (Leste) e Sapeaçú (Oeste). Dista de
Salvador, capital do Estado, 146 km por rodovia (BR 101) em conexão com a BR324 (Salvador-Feira de Santana). De acordo com a Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o município de Cruz das Almas localiza-se
na Microrregião Geográfica 20 - Santo Antônio de Jesus, Região Administrativa 31
- Cruz das Almas e Região Econômica 03 - Recôncavo Sul, a 12°40’0” de Latitude
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Sul e 39°06’0” de Longitude Oeste de Greenwich. A altitude é de 200m acima do
nível do mar, clima Aw a Am, tropical quente e úmido, segundo a classificação de
köppen. A pluviosidade média anual é de 1224 mm, com maior incidência de
chuvas no período compreendido entre março e junho, inclusive. A umidade
relativa do ar é de aproximadamente 80 % e a temperatura média anual é de
24,5ºC. Além disso, Cruz das Almas é estrategicamente bem localizada, cortada
pela BR 101 e dista a 48 km de Santo Antônio de Jesus, a 75 km de Feira de
Santana e a 146 km de Salvador, o que possibilita um grande tráfego de pessoas
no município.
Quanto à origem do nome, há duas versões. Uma refere-se à existência
de um cruzeiro na antiga estrada de tropas, assim denominada, pois passava os
tropeiros com seu gado e mantimentos para a região, por ser um local aberto o
povo se reunia à noite para fazer novenas, invocar os santos e "rezar pelas
Almas", expressão está muito comum na Bahia, fortemente influenciada pela
religião católica. A outra é mais de caráter sentimental e saudosismo pátrio.
Alguns fundadores da vila, portugueses, teriam batizado a nova povoação com o
nome de sua terra de origem, a Cruz das Almas Lusitana, uma homenagem aos
portugueses que ali se instalaram.
O município de Cruz das Almas foi criado através da Lei nº 119 de 29 de
julho de 1897, desmembrando-se do município de São Félix. No contexto local, a
história da rede ferroviária localizada no próprio município poderia representar
apenas uma página no processo de desenvolvimento local, se não fosse pela
importância fundamental para moradores da comunidade negra cuja história se
confunde com a própria linha: A Comunidade Negra da Baixa da Linha.
A memória local descrita a partir dos depoimentos obtidos na própria
comunidade remonta a presença de uma linha de trem da rede Ferroviária16 que
servia como referência para a construção das ocupações mais antigas. Daí porque
a intitulação de “Comunidade da Linha”. Segundo depoimentos, havia duas linhas
ferroviárias, uma velha e uma nova, delimitando assim o espaço viável para suas
famílias. Historicamente, a linha Sul, Mapele - Monte Azul foi formado pela união
das linhas de diversas ferrovias quase todas originadas no século 19, como a E. F.

16

Dados: Município de Cruz das Almas, BA Linha do Sul - km 158, 697 (1960). BA-2365. Inauguração: 23.12.1881 Uso
atual: abandonada sem trilhos Data de construção do prédio atual: n/d.
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Central da Bahia, a E. F. Bahia ao São Francisco, a E. F. de Santo Amaro e a E.
F. Centro-Oeste da Bahia, que, quando finalmente unidas sob o nome de Viação
Férrea Federal do Leste Brasileiro (VFFLB) entre 1935 e 1939, tiveram suas linhas
unidas e prolongadas de forma a, em 1951, ligarem Salvador e Mapele à
localidade mineira de Monte Azul, ponta dos trilhos da E. F. Central do Brasil.
Trens de passageiros passaram pelos seus diversos pedaços desde cada uma de
suas origens até a linha completa, desaparecendo em 1979, quando somente
faziam o trecho Iaçu - Monte Azul, no sul, e até o início dos anos 1980 entre
Mapele e Candeias. Hoje a linha é utilizada apenas por trens cargueiros, que
sofrem para passar pelo gargalo do rio Paraguassu.
No local ainda se encontra a Estação de Pombal, em estado de precária
conservação, aberta pela E. F. Central da Bahia na sua linha principal, km 158,
697, BA-2365, cuja inauguração se deu em 23.12.1881, mais tarde o nome foi
alterado para Estação Cruz das Almas. Desta estação, que ficava a 6 km do
centro do município, deveria sair uma variante que uniria a linha à estação de
Santa Teresinha, na mesma linha, atravessando o rio Paraguassu mais para o sul,
eliminando o gargalo da ponte entre Cachoeira e São Félix. Esse era o projeto dos
anos 1960, que nunca foi construído. Também nunca implementado foi o trecho
Cruz das Almas-Santo Antonio de Jesus, esta última estação da E. F. Nazaré e
que uniria as duas ferrovias, projeto também dado como certo no início dos anos
1960. De 1960 a 1963, ainda existiam trens de passageiros ligando Cruz das
Almas à estação de Conceição de Almeida, um trecho com 11 quilômetros de
extensão, mas, em 1965, ele já não mais existe. Este trecho seria o início da
ligação com a E. F. Nazaré e jamais teria sido completado - ou teria, foi desativado
antes que os trens fizessem a ligação de Cruz das Almas com Santo Antonio de
Jesus, talvez porque em 1965 a E. F. Nazaré já estava em fase de desativação, o
que veio acontece em 1970.
Quanto a Baixa da Linha, segundo o relato dos mais antigos sobre a
fundação da comunidade ainda no inicio do século passado, aproximadamente
nos anos 30, numa área distante aproximadamente 04(quatro) km do atual centro
da sede do município de Cruz das Almas, iniciou-se a exploração de pedreiras
para a produção local e também em larga escala. Conforme dito, a história da
Comunidade da Linha por sua vez se confunde com a própria história da linha
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ferroviária. Por conta dos serviços relacionados com a extração, carregamento e
distribuição dos produtos das pedreiras, nos vagões de trem, as famílias
envolvidas foram solicitando aos “Mestres de linhas” responsáveis pelo ramal
ferroviário, que cortava a região, que pudessem construir pequenos casebres para
suas famílias nas proximidades da linha. A solicitação foi aceita, desde que,
segundo os mais antigos, a condição para tal empreitada era que distassem 15m
antes e depois das duas Linhas, na área solicitada por eles. No depoimento dos
moradores, a família de D. Constança seria a mais antiga na comunidade. Isso
pode ser percebido no depoimento da própria D. Constança(87 anos), quando era
diz que:
“Então minha mãe pediu ao mestre da linha que dava o lugar pra gente
fazer as casas. Ele não queria que fizesse nos 15 metros por causa da
maquina de fogo que queimava lenha. Disseram que podia voar faísca e
queimar casa.”

A partir daí, as famílias foram se instalando e construindo laços de famílias
e de identidade com as terras cedidas para a construção das respectivas casas.
Nas proximidades destas casas, roças domésticas foram construídas e
abasteceram as respectivas famílias. Segundo Sr. Paulo Sergio, importante
liderança religiosa local, lembra que o território ocupado pela comunidade outrora
era habitado por índios, inclusive na área da comunidade há a presença de uma
pedra onde índios provavelmente amolavam as flechas. Essa história teria sido
passado pelos os primeiros moradores e depois transmitido para os demais. Ainda
na fala de Paulo Sergio, a primeira família a se instalar na área foi a de D.
Constança, segundo ele “inicialmente só havia casas de taipa, casas de palha”. A
partir daí a comunidade desenvolveu-se no espaço entre duas linhas férreas,
distantes 15 m acima e abaixo de ambas, ao passo que trabalhavam nas
pedreiras próximas.
Por outro lado, Sr. Simão, outra importante liderança local, afirma que antes da
família de Dona Constança chegar já havia moradores trabalhando de forma
rudimentar nas pedreiras. Segundo ele: “antes de Dona Constança chegar já havia
pessoas morando aqui (...) as pessoas quebravam as pedras e colocavam no
carro de mão e a Leste levava para seu destino”
Ao passo que os antigos moradores chegavam para trabalhar nas
pedreiras, já encontraram fazendas distribuídas num espaço relativamente
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próximo entre si, contudo distantes das casas das comunidades entre as linhas e,
portanto destas pedreiras também. Não há um consenso quanto à antiguidade de
tais fazendas, se antes ou depois da exploração das pedreiras, ou se os
trabalhadores nas fazendas já trabalhavam também na extração e se, portanto, se
habitavam em tais espaços. De qualquer sorte, quando as fazendas foram mais
tarde compradas para a instalação da Escola de Agronomia. Iniciou um processo
brutal de perseguição e tentativas sucessivas para expulsão de tal comunidade na
região. Atualmente a comunidade conta com 107 Unidades domiciliares, além de
12 casas abandonadas, num total de 119 Unidades. Essa ocupação por sua vez
conta desde então foi marcado pelos embates, tanto como nas diversas histórias
das comunidades negras, principalmente nas áreas rurais.
As muitas histórias de grupos negros de norte a sul do país têm revelado a
existência de formas de uso comum dos bens básicos à vida, principalmente a
terra. Nesse sentido, essa terra comum, em que vive o negro, se encontra referida
ao individuo e aos que com ele formam e definem a localidade. É assim, um
espaço-lugar onde vive e se comunica com seus antepassados, postulando aí o
futuro de seus descendentes e de seus iguais.
Também o espaço físico, pode fornecer outras linguagens. No interior
deste ou daquele grupo, se imprime um sentido de observação intensa do mundo
e de sua volta e assim conduz um aprimoramento dos sentidos, do saber, do
ouvir, enxergar e sentir. Nesse caso, os marcos físicos de um determinado
espaço, tais como um morro, uma curva de rio, um areal, uma velha arvore, etc.
revelam os elos existentes entre passado e presente daquela sociedade. Com
isso, a natureza fica impregnada de sinais e símbolos oferecendo à sociedade um
registro de suas memórias.
Assim, esse espaço físico não é apenas um pedaço de terra delimitado,
demarcado por esta ou aquela regra, este ou aquele aspecto da lei. A terra é
antes de tudo um ente vivo que reage ante a conduta dos homens, por isso a
relação não é puramente mecânica senão que se estabelece simbolicamente
através de sentidos e significados próprios daquela comunidade. 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 própria e
ao mesmo tempo diversa.
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Contudo, a ação com base em outros interesses ,seja fundiário, seja por
exclusão, do Outro, terminou por criar uma serie de situações adversas ás
comunidades negras quilombolas. Em muitos relatos, construções de barragens,
por exemplo, não ssó significou à perda de uma parte considerável das terras
férteis disponíveis, acarretando graves prejuízos à economia dos moradores das
comunidades negras, mas também foi responsável pela dissolução da própria
comunidade. Com a Comunidade da Baixa da Linha a história não foi diferente. O
enredo da Comunidade traz em sua história a marca indelével das inúmeras
situações muitas vezes promovida pelos próprios poderes públicos, que, mesmo
após o período da escravidão, ou nos estados de exceções, atuou de forma
intencional na destruição física e cultural dos milhares de descendentes das
comunidades remanescentes de quilombos por todo território nacional. Sendo
assim, seja através de construção arbitraria de barragens, seja na ocupação
indevida dos antigos territórios negros, ou na própria “morosidade” na melhoria
das estradas de acesso, na constante dificuldade na garantia de saúde, educação
e saneamento de qualidade, entre outras ações desastrosas.
No inicio da década de 40, as fazendas foram compradas para a
construção da Escola de Agronomia da Bahia oriundo de outros municípios que
enfrentaram problemas em sua manutenção. A partir da instalação desta Escola, a
Comunidade da Linha passou a sofrer perseguições e ameaças para que
deixassem suas casas e terras, respectivamente, para a ampliação do espaço
desta Unidade. Vale à pena lembrar que a área ocupada pela Comunidade
equivale a menos de 10% do total, sendo inclusive uma região que apresenta
baixo aproveitamento agrícola, em função da pouca profundidade para plantio.
Depois da Escola Agrícola, instalou-se a Universidade de Agronomia, da UFBA. A
partir daí intensificaram-se as perseguições e ameaças aos moradores.
Segundo Sr. Simão, apesar de toda perseguição, a comunidade ainda
produzia apenas para sua subsistência, em roças de pequeno porte, nos próprios
domicílios, caracterizando assim, uma produção estritamente familiar. Por conta
das dificuldades para a produção de múltiplas culturas, a Comunidade da Linha
concentra-se no cultivo de culturas de ciclo curto como feijão, milho, quiabo,
maxixe, tomate e pimentão. Não há a presença de atividades de pesca, por conta
da poluição causada pela cidade, ao rio Capivary, que passa por dentro da
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comunidade. Ocorre pequena quantidade de gado, caprinos, suínos e animais de
montaria, restrito a apenas uso familiar, salvo o caso de dois moradores que
vendem flores e pequenos produtos como ovos, galinha e porcos na feira da
cidade. Ainda hoje não há mercados, lojas ou outro estabelecimento comercial na
comunidade, provocando assim a constante necessidade para o deslocamento
para o centro da cidade, gerando assim custos com, deslocamento e transporte
das mercadorias.
A maioria da Comunidade descende de duas famílias tradicionais a de D.
Constança de Jesus e a Família Santana. Na realização de um censo na
comunidade tal situação tornou-se evidenciada. Segundo o depoimento dos mais
antigos, além da relação familiar, caracterizado por laços consanguíneos, também
há uma relação afetiva por conta das atividades de parto realizado por D.
Constança (80 anos), antiga parteira na comunidade, cuja habilidade aprendera
com a própria mãe, também parteira na comunidade, e que, segundo depoimento,
ambas teriam sido responsável por “mais de mil partos” ao longo de sua vida.
Assim, estabelecem-se outros laços de “familiaridade” entre os recém – nascidos
e a parteira, D. Constança.
A Comunidade da Baixa da Linha, como inúmeros outros espaços rurais,
apresenta um significativo calendário de festividades ligado as datas e
representações do Catolicismo. Assim, a festa de Nossa Senhora da Aparecida,
Festa de Cosme e Damião, São Pedro e Santo Antonio. Também na época do
natal, havia a tradição de fazer presépios nas casas e a visita de tocadores e
cantadores em varias casas. Segundo depoimentos, D.Mercê armava presépio e
toda a comunidade como de tradição armavam e queimavam os presépios nas
suas próprias casas, mediante a presença de tocadores e cantadores. Após a
realização destes eventos, no mês de janeiro ocorria uma grande festa na casa de
D. Mercês onde o ultimo presépio da comunidade era queimado.
Na comunidade, há uma igreja católica construída em 2000, na mesma
época da construção da Associação. Segundo Sr. Paulo Sergio, antes da
construção da Igreja, um padre negro, D. Gilio, vindo de Salvador, realizou uma
missa ao pé da mangueira e constatou as dificuldades enfrentadas pela
comunidade. Depois deste episódio, com ajuda do Sr. Carlos Walter, dono de uma
empresa de móveis, magazine e construção (COFEL), na própria cidade de Cruz
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das Almas, a Igreja foi construída. O padre realizou uma missa para abençoar
uma fonte utilizada para fornecer água para comunidade. No depoimento do Sr.
Paulo Sergio, há um relato de que esse ato propiciou uma abundancia no
fornecimento dessa água, a partir de uma fonte, o que segundo o depoente, seria
um “verdadeiro milagre”.
Por outro lado, segundo Sr. Paulo Sergio, na comunidade, as
manifestações também conhecidas como rezas, sempre acabavam em sambas de
roda. O samba de roda podia fazer parte dos festejos católicos, ou não, mas
sempre acabavam com manifestações de entidades ligadas ao culto afro –
indígena. As entidades mais comuns na comunidade eram Caboclos, Boiadeiro e
Sultão das Matas. Este último, tido como um protetor da Comunidade, devido a
sua frequência nos samba de roda e sua participação no auxílio e em trabalhos de
cura. Assim, as festas podiam iniciar com cultos religiosos católicos, caminhavam
para os sambas e encerravam com batuques e exaltações aos caboclos e
entidades espirituais afros – indígenas. Sr. Paulo Sergio exerce um atuação
espiritual na Comunidade. Ele é zelador há 17 anos e o seu terreiro de candomblé,
o único da nação Angola na região, é denominado Terreiro Onzó Mucumbi.
Atualmente ele dispõe de “filhos de santos” não só no município de Cruz das
Almas, mas espalhado por outros municípios do recôncavo, além de Salvador e
em São Paulo. O ponto alto das festividades no terreiro inclui a festa de Boiadeiro
e a festa de Ogum, orixá principal da casa. Na comunidade há ainda dois templos
evangélicos.
A partir dessa história, cabe trazer categorias de análise para traçar um diálogo
capaz de compreendermos a proposição deste trabalho.

5.1. Memória e o imaginário como fundamento da ação educativa
Antes de tudo há uma percepção geral da necessidade de unir a luta
cotidiana por melhores condições de vida ao mundo da cultura, dos sentimentos,
das identidades: à valorização da arte, da estética, da expressão dos indivíduos
como elementos propiciadores de aprendizagens reciprocas. Para além da lógica
conscientizadora / homogeneizadora da intervenção social, na contramão do
clientelismo fortemente enraizado nas diversas comunidades e da tendência à
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cristalização de um poder local, começa-se por percorrer outros modos de fazer
uma educação não formal, popular.
Nesse aspecto, a explicitação, pelos sujeitos de suas formas de relação com a
Terra, com a natureza, com o sagrado através da memória, da ancestralidade,
como valores constitutivos da sua qualidade de vida, contra a ideia de sentimentos
elevados não constituem o universo das preocupações das camadas populares
mais envolvidas com a tarefa da sobrevivência. Muito pelo contrário. A memória, o
simbólico, a identidade são elementos propulsores desse fazer que se inicia e se
articula ao despertar das lutas pela afirmação da cultura e do orgulho popular.
Fala dos moradores:

Quem somos?
Sr. Simão – história da comunidade. Segundo Sr. Simão, as fazendas
que foram desapropriadas para a construção da Escola Agrícola da Bahia eram
mais antigas que as casas da linha, mas não há registros, na Comunidade sobre
as antigas das fazendas. Há sim, noticias de alguns antigos donos que passaram
a serem funcionários da Escola mediante a “venda” de suas fazendas. Seriam eles
os senhores Armando e Arruda.
Primeiro as fazendas, depois a linha e as pedreiras. As fazendas são mais
antigas. Os trabalhadores das pedreiras vieram com a construção da rede
ferroviária. Ai surgiram as pedreiras onde se extraiam as pedras (britas) que eram
vendidas para “britar” as linhas. Extraíam pedras para construir “bueiros”, e “britar”
a linha. “Outra parte tirava para fazer paralelos”, “meio fio”, “alvenaria bruta” para
construção de casa, calçamento de rua, inclusive para fazer as casas dos
professores da escola, a e maioria dos prédios da escola. Tudo construído com
material extraído nas pedreiras. Os trabalhadores das pedreiras eram só
trabalhadores para extrair pedras. Vieram só para trabalhar nas pedreiras.
Poderia haver trabalho escravo nas fazendas, mas nas pedreiras o
trabalho era livre. As pessoas que chegavam “livres” para trabalhar. Vinham de
varias cidades. Talvez fossem escravizados “lá em outro lugar” (grifo meu) Na
pedreira não tinham escravos. Eram trabalhadores pagos pelos donos das
pedreiras. Era trabalho livre. O trabalhador de pedreira é um profissional. As
pedras eram cortadas e passadas para tropeiros. Eles carregavam as pedras em
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lombo de burro. Não havia organização horizontal, apenas recebiam ordens do
dono da pedreira. O dono da pedreira tinha o material (ferramentas) para
exploração, além de ser dono do local. Não havia “cabo de turma”. Cantavam
musicas para alegrar o trabalho, musicas comum. Cantava-se “Para furar, para
cortar a pedra, beneficiando pedra”. “Se ficasse sisudo, aquele serviço não
andava”. As pedreiras serviram para os moradores tirar sustento, comprar material
escolar. Tiravam britas e ganhavam dinheiro. Era um serviço alegre. A pessoa
trabalhava a vontade, quando quisesse e tirava seu dinheiro. Trabalhava de
segunda a sexta. Sexta ia embora. Aqueles que tinham moradia, já ficavam. Era
muita gente trabalhando.

Como chegamos?
Sr. Simão – história da comunidade. A linha parte de Salvador, passa
por Cachoeira, Santo Amaro, Candeias até Minas Gerais. Os trabalhadores de
pedreiras viram o crescimento do trabalho nas pedreiras e começaram a procurar
serviços, pois a leste precisam das pedras para a construção. Quando a linha
nova surgiu, já existia a linha velha, há muito tempo.
A estação em Cruz das Almas é a Estação Eurico Macedo. A linha ia
crescendo surgiu a necessidade da construção da estação para receber
mercadoria e passageiros. A linha velha tem quase 500 anos e ela passa pela
ponte D. Pedro II.
A comunidade da Baixa da Linha nasceu de pessoas livres. Pessoas que
vinham trabalhar nas pedreiras e ai terminavam construindo as casinhas de
palhas. A comunidade é anterior a própria sede. Cruz das Almas era uma pequena
vila, que possuía apenas casebres na região da praça principal (em frente à
COFEL). Por conta dos serviços relacionados com a extração, carregamento e
distribuição dos produtos das pedreiras, nos vagões de trem, as famílias
envolvidas foram solicitando aos “Mestres de linhas” responsáveis pelo ramal
ferroviário, que cortava a região, que pudessem construir pequenos casebres para
suas famílias nas proximidades da linha. A solicitação foi aceita, desde que,
segundo os mais antigos, a condição para tal empreitada era que distassem 15m
antes e depois das duas Linhas, na área solicitada por eles. No depoimento dos
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moradores, a família de D. Constança seria a mais antiga na comunidade. Isso
pode ser percebido no depoimento da própria D. Constança, quando era diz que:
“Então minha mãe pediu ao mestre da linha que dava o lugar pra gente
fazer as casas. Ele não queria que fizesse nos 15 metros por causa da
maquina de fogo que queimava lenha. Disseram que podia voar faísca e
queimar casa.”

Quando família de D. Constança chegou aqui, já havia muitas pessoas
trabalhando. Havia Timóteo, Elias, outros aí. Depois foram chegando outras
pessoas. Flavio, Francisco Salvador, Constantino, Damaciano, já tinha pedreira
nesta época. A pedreira foi desativada em 1972, quando começou as pedreiras
começaram a chegar perto da linha e as explosões causavam estragos.

Como nos organizamos?
D. Conceição (Associação dos moradores). A principal forma de
organização é associação foi fundada em 2000. O estatuto prevê eleição a cada
dois anos. São 130 casas na comunidade. Houve um censo há mais de dois anos
atrás, e haviam aproxidamente 500 pessoas, e esse número vem crescendo. A
associação atende casas que estão depois da área da comunidade. Na
comunidade funciona uma Creche municipal, durante o dia e uma turma do
Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) (governo do estado, a noite. A creche
atende 22 crianças entre dois e três anos, em turno integral. Atualmente há 110
associados, registrados, com carteirinhas. A maioria recebe a bolsa família. Os
principais problemas na comunidade são: saneamento, transporte, escola para as
crianças. Da 1ª a 4ª série vão para o Joaquim Medeiros e não há transporte para
eles. Eles vão andando. Da 5ª a 8ª série, estudam no Colégio Estadual Alberto
Torres (CEAT), mas precisam andar até 2 km até a escola para pegar o
transporte, pois eles recebem passagens da prefeitura. A principal fonte de renda
é a a produção é familiar. Tem moradores concursados na prefeitura, trabalhando
em armazéns, domesticas. Não há plantio coletivo, pois as roças foram cercadas
pela Universidade. Cada casa tem sua roça. Na verdade, os moradores foram
convidados para discutir sobre a terra, com a universidade. Recebemos um
convite para discutir um projeto de plantação de mandioca. Há três anos houve
uma palestra na associação sobre a alimentação. Mas ainda se trata de uma
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comunidade discriminada. Na hora de arrumar emprego, se descobrir que mora na
linha, não é atendido. As crianças e jovens escondem que moram na linha. São
discriminados por acharem que somos violentos, perigosos. É melhor “dizer que
mora na escola”

5.2 Uma Pedagogia da educação popular
A concepção pedagógica desenvolvida se fundamenta nas caraterísticas
de território que é sagrado, pois faz parte de sua própria história e nas
experiências vivenciadas coletivamente. Essa concepção focaliza o lugar,
descortinando e valorizado seus significados, no sentido de contribuir para o
fortalecimento da identidade com o território. É uma pedagogia da educação pelo
fazer. Tem linguagens (ver dissertação) como centros articuladores dos
conteúdos, dos processos de afirmação de identidades, de produção/difusão do
conhecimento e da ação. Sua metodologia compreende a observação e
exploração do lugar em seus múltiplos significados e diversas dimensões, a
identificação de problemas e suas teias de relações, que impõem abordagens que
transcendem os limites das disciplinas e valorizam os saberes constitutivos da
comunidade. Dessa maneira estimula o imaginário e a construção do devir,
gerando fatos que vão aos poucos consolidando uma gestão social do ambiente
que equacione uso social, interesses da preservação, desenvolvimento sociais e
econômicos.
Como re-ligamos? Sr. Paulo Sérgio (Tatá do Terreiro Onzo Mucumbi)
Em Cruz das Almas, a predominância é Candomblé de Ketu. A única casa
de Angola é esta aqui. E umbanda também tem mais em pouca quantidade (03 a
04 Casas). Na comunidade da linha a religião começou com samba de roda. “Hoje
era festa de São Cosme. Tirava aquele samba, depois tirava samba de caboclo. O
candomblé começou com Maria de São Pedro. Ela tinha entidades. No ritmo de
samba ela fazia os brinquedos. Não tinha casa aberta de candomblé. A Festa era
na própria casa dela. “Tinha samba nas festas de são Cosme, são Roque, são
Pedro. O samba era feito com os moradores daqui mesmo. Tambor de oca de
dendê ou coqueiro. Homem sambando e mulher dançando. Palma da mão,
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pandeiro. Samba para diversão, brincadeira e samba para rezas. Cantando
chulas, sambas de rodas. No meio para o final passava a cantar para as
entidades, boiadeiros, sultão das matas até 09h da manhã. As crianças
participavam. Homens e mulheres participavam. A entidade mais tradicional e
mais importante era Sultão das Matas, que era a entidade que Maria de São
Pedro recebia. Ela rezava, receitava chás, remédios. Rezadeiros e curador. “Eu
aprendi observando minha mãe. Reza do vento, de olhado, de miúda.” Hoje o
samba está morrendo. As pessoas que gostavam do samba morreram. O samba
hoje está fraco. As festas católicas continuam, mais cada vez com o samba no
final. Antes as pessoas faziam a festa com qualquer coisa. Um litro de licor. Hoje
se pensa em algum retorno. Antes era espontâneo, natural. Hoje seria mais difícil
fazer com aquela naturalidade. O terreiro é bem sucedido. Tem folha, água. O rio
Capivary chega poluído na Comunidade. Há um sentimento de proteção. No
passado havia queimadas, mas as matas estão se recuperando.

Porque resistimos? D. Vera (filho de Maria do São Pedro)
Quando minha mãe chegou, só havia três casas. Nós pegamos água na
fonte, no rio. Quando eu nasci já havia a escola lá em cima. Não havia água, nem
luz. Minha mãe nasceu no centro e depois veio para cá, com duas crianças.
Quando minha mãe chegou, não havia pedreira. A perseguição começou a partir
da construção dos prédios (escola agrícola). Desde então “Eles” dizem que é aqui
em baixo é deles e a gente tem que sair. Por sinal, quando eu estava fazendo a
minha casa, “ele” mandou me chamar para ir lá. Então ele liberou para fazer a
casa. Quando terminasse de fazer o fundo, deveria retornar lá, antes de fazer a
sala. Os guardas ficam vigiando para ver se a gente vai construir alguma casa.
Nem consertar. Antes nós fazíamos de taipa, hoje nem de taipa eles deixam fazer.
Ninguém perseguia. As casas ficam na área da leste e não da escola. Mas agora
que botou tudo para escola. Não recebemos nenhuma notificação da leste. Agora
somos vigiados. Até a plantação eles não permitem. A casa de minha filha teve
que pedir autorização. Mediante o registro de fotografias, o diretor autorizou o
conserto, uma vez que a casa oferecia risco de vida. Inclusive foi dito que mesmo
que se quisesse construir casas, com um ou dois anos eles sairiam daqui. A
discriminação se dá por serem moradores da Baixa da Linha. Nós não usamos
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nada da escola, nem luz, nem água. Contudo, as casas dentro da área da escola,
não pagam nada. A nossa luz e água vem pela Tabela. Até os postes de luz que
passavam por dentro da universidade para iluminar o caminho por dentro da
universidade foram derrubados. O poste vinha pela Tabela e chegava ate perto do
caminho da Universidade e foram tirados. A comunidade não depende da
universidade para nada. Nosso acesso poderia ser pela Tabela, tendo o apoio do
Sr. Carlos Valter (COFEL).

Segundo Sr. Paulo Sérgio:
Nunca houve um trabalho de resgate a memória e a ancestralidade
africana na Comunidade. Com exceção de um trabalho realizado por Ilza. A única
pessoa que esteve aqui conversando sobre negros, foi Ilza. Segundo Sr. Paulo
Sérgio:
“Nós vivemos esquecidos aqui. Nas outras políticas não sabiam que nos
existíamos. no passado houve um prefeito (falecido) que disse que a comunidade
não existia.”
Sempre vivemos na dificuldade. Não havia água na comunidade e Ilza
acudia e conseguia um carro pipa para trazer água. Muita gente morreu sem ver
água e luz na comunidade. Aqui se vivia no candeeiro (05 anos atrás).
A comunidade não pode construir ou reformar as casas. Mesmo que
alguém queria ajudar em uma casa, a escola não deixa. A exemplo de Sr. Carlos
Walter (COFEL) que já ajudou duas casas. Ele não tem parentesco na
comunidade. Construiu a associação e a igreja. D. Gilio, um padre negro, que um
dia de domingo chegou à comunidade sem ninguém esperar, fez uma missa
embaixo do pé da mangueira. E ele viu tanta lastima tantas crianças sujas,
doentes, que se comprometeu a ajudar a comunidade. Foi dessa missa de D.Gilio
que começou a correr água pelo cano, de uma fonte. Carlos Walter tomou a frente
e construiu a fonte. Água era de excelente qualidade. O padre rezou a água e era
parecia água mineral. Depois a embasa passou a fornecer água para comunidade.
D. Gilio veio inaugurar a igreja de Nossa senhora da Aparecida. Depois veio a
associação, banheiro, fontes e a luz.
A comunidade é perseguida, porque a universidade acha que a gente
somos uma comunidade negra, somos uma comunidade manchada e acha que
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tudo que acontece dentro da universidade, que faz são os m oradores da linha...
Se lá em cima aparece uma cerca de arame cortada, foi à comunidade da linha
que cortou a cerca, se acontece alguma fatalidade na escola, é a comunidade da
linha que está fazendo. Mas não sabem eles que ninguém da comunidade sobe.
Ninguém da comunidade vai lá... Danificar nada que pertença para danificar, quem
faz esse tipo de coisa é o povo da cidade que está próximo a eles. Aqui é muito
inferior, um lugar muito escuro, onde acontece a mais fatalidade não é numa
favela? Aqui é uma favela. No documento que retirou do fórum veio escrito “favela
da Linha” ... É um lugar que só mora gente ruim, gente que não presta. Agente
paga pela fama. “Somos um povo incriminado. Uma incriminação pelo povo de
alta categoria.”

5.3. Linguagens construindo pontes e alicerces: um fazer pedagógico.
Na comunidade, como nas escolas, aa resolução de problemas ou a
construção de consensos em torno de desejos constituem o eixo da ação
educativa. Para isto, os tanto quanto os alunos que constroem projetos de estudos
e intervenção com os quais ampliam conhecimentos e empreendem a
transformação da realidade, assim a comunidade projeta-se no fazer pedagógico
de ser e estar naquele território. Ora, nos capítulos anteriores evidenciou-se que o
sistema educacional foi (é) montado com a finalidade de transmitir os
conhecimentos considerados relevantes (ou necessários à sobrevivência do grupo
social) de uma geração para a outra. Mas ele não faz isto, como sabemos de uma
forma “neutra” – ao fazê-lo, distribui papéis e lugares, reproduzindo (ou ajudando a
reproduzir) a estrutura social ou as relações sociais.
Ora, numa sociedade desigual, essa desigualdade se manifesta na
educação de duas formas: a primeira, na escolha dos conteúdos a serem
ensinados; a segunda, no próprio acesso ao sistema educacional; na
sobrevivência ano a ano dentro dele – aprovando os conhecimentos, valores e
comportamentos pouco a pouco adquiridos; e na distribuição pelos tipos de cursos
e níveis de ensino alcançados.
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Na sociedade brasileira o sistema de ensino foi historicamente construído para
uma sociedade desigual - alguns vão mais adiante, falando em uma educação
dual para uma sociedade dual.
Por outro lado um sentimento de pertença é construído a partir de uma
unidade de discursos. Essa unidade, por sua vez, é mantida e recriada a partir
códigos e linguagens capazes de transmitir, de geração a geração, uma
comunicação própria de seu mundo. As diversas linguagens dessa prática
concreta são assim, formas de existir e resistir aos mecanismos desagregadores
do mundo inclusivo. E justamente é aí que criam e recriam os mecanismos
próprios de sua cultura, reiterando atos coletivos, expressando e renovando a
identidade própria, refazendo-se continuamente diante das tensões vividas.
O entendimento da vida de uma comunidade e o que faz desta um grupo
que se diferencia dos grupos que o circundam, passa necessariamente pela
identificação dos elementos que carregam significados para os indivíduos que se
identificam com aquele grupo, ou seja, estamos falando de uma identidade ligada
a uma organização social, que é a alavanca propulsora da formação de uma
comunidade. Comunidade será aqui definida como grupo de pessoas que dividem
os mesmos valores, símbolos e normas e se sentem afetivamente ligados entre si
ou nutrem entre si interesses de outras naturezas. Portanto, é possível visualizar
uma identidade compartilhada coletivamente pelo grupo, diferenciando-os de
outros grupos e dando um sentido à união das pessoas que formam o mesmo.
Portanto, símbolos são objetos, atos, conceitos ou formas linguísticas,
portadores de vários significados e que evocam diferentes respostas quando
comparados a indivíduos em contextos diferenciados. Tais sentidos, por sua vez
são materializados através de diversas formas de expressão, como as palavras,
imagens e sons com diversos significados. Linguagens verbais e não - verbais,
linguagem do corpo, linguagem dos sinais e gestos dentre outras, terminam por
consolidar uma interação afetiva e efetiva entre os homens e a partir dessas
trocas de possibilidades, se estabelecem formas de relacionamentos e convívios,
agrupando ou distanciando elementos, organizando redes e tecendo novas
articulações. Experiências, crenças, valores, atitudes conhecimento e sentimentos,
demonstram que a comunicação é um processo de interação humana, e dessa
forma, as estratégias e formas que serão utilizados para que essas interações
122

ocorram

perpassam

exatamente

pelas

técnicas

e

estratégias

eficazes

desenvolvidas pela comunidade para melhor transmitir tais ensinamentos.
Cabe então destacar que em Bakhtin (1995), o conceito de dialogismo
perpassa pelo entendimento de que há um permanente diálogo entre os diversos
discursos que configuram uma sociedade, uma comunidade, uma cultura. A
linguagem é, portanto, essencialmente dialógica e complexa, pois nela se
imprimem historicamente e pelo uso as relações dialógicas dos discursos. A
palavra é sempre perpassada pela palavra do outro. Isso significa que o
enunciador, ao construir seu discurso, leva em conta o discurso de outrem, que
está sempre presente no seu.
Também o espaço físico, pode fornecer outras linguagens. No interior
deste ou daquele grupo, se imprime um sentido de observação intensa do mundo
e de sua volta e assim conduz um aprimoramento dos sentidos, do saber, do
ouvir, enxergar e sentir. Nesse caso, os marcos físicos de um determinado
espaço, tais como um morro, uma curva de rio, um areal, uma velha arvore, etc.
revelam os elos existentes entre passado e presente daquela sociedade. Com
isso, a natureza fica impregnada de sinais e símbolos oferecendo à sociedade um
registro de suas memórias.
Assim, esse espaço físico não é apenas um pedaço de terra delimitado,
demarcado por esta ou aquela regra, este ou aquele aspecto da lei. A terra é
antes de tudo um ente vivo que reage ante a conduta dos homens, por isso a
relação não é puramente mecânica senão que se estabelece simbolicamente
através de sentidos e significados próprios daquela comunidade. A terra é, assim,
um território, unidade integrada de pessoas, objetos e conhecimentos que se
interelacionam no interior do espaço particular por meio de operações própria e ao
mesmo tempo diversa.
As condições dessa unidade, fruto inicialmente do preconceito secular, é
revitalizada constantemente pelos signos de pertinência a um território, a uma
comunidade que se faz invisível, silenciando sobre seu passado. Esse silêncio
marcante como expressão de resistência torna a história dos antigos das
comunidades negras espalhadas pelo Brasil que fizeram do silencio uma arma
poderosa de demarcação de sua alteridade frente aos grupos circundantes.
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Assim, é no cotidiano que se expressa o mecanismo orientador da leitura
do mundo real ao mesmo tempo em que supera o limite imposto pelo tempo físico,
cronológico, na comunicação entre gerações do passado e do presente. Os mitos,
ritos e práticas do dia-a-dia dizem respeito muito mais ao tempo presente da
sociedade ou grupo em que se constitui, do que de fato do passado, e por isso é
que se exige desvendar seus nexos naquilo que é vivido como presente.
Ora, o presente das comunidades negras quilombolas se faz como
realidade dividia pelo avanço de uma sociedade inclusiva que objetiva incorporar
sua terra e sua forca de trabalho numa tendência homogeneizadora do sistema. O
mundo de fora subverte a ordem interna ao grupo e cria antagonismos com
relação às mudanças que transfiguram seu universo, exigindo que no grupo e
entre parentes, busquem a força de um saber diferenciado. É assim que o
cotidiano é permanentemente revistado, instrumentalizando assim seu mundo no
confronto com o outro.
Neste confronto, é que a tradição assume um papel de destaque na
realização das atividades cotidianas, incluindo aqui os mitos, ritos e as festas.
Nestas ocasiões, por exemplo, fica fácil perceber a interação entre o velho e o
novo na presença das crianças, jovens e mais velhos num mesmo espaço de
realização. Na Baixa da linha, por exemplo, durante a realização das pesquisas foi
possível perceber que os jovens estão presentes em todas as tarefas
comunitárias, do planejamento à execução e avaliação das atividades, sempre ao
redor dos adultos, de ouvidos e olhos bem abertos, atentos, de uma maneira
natural e descontraída. Assim, os mais novos acompanham os mais velhos nas
roças, na feira, na igreja católica e nas festas promovidas na comunidade. Há, por
assim dizer uma espécie de troca e construção do saber que vai sendo transmitido
e assimilado pouco a pouco, ao mesmo tempo em que proporciona oportunidade
de reflexão sobre a necessidade de mudança, caso seja necessário.
Na comunidade da Baixa da Linha foi possível perceber como a
ancestralidade se apresenta como um fator de coesão entre os moradores,
desdobrando-se nos vínculos de parentescos com os fundadores (ou “os
primeiros”) e na ocupação de um território. Nesse sentido, a memória coletiva,
assegurada pela tradição oral, funcionou como uma espécie de “cimento”
interligando passado e presente num continuum que se renova, preservando
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símbolos e valores necessários para a preservação da história, dos ritos sagrados,
e dos laços que definem sua unidade.
Assim, as comunidades terminam por construir um saber que vai sendo
transmitido e assimilado pouco a pouco, ao mesmo tempo em que proporciona
oportunidade de reflexão sobre as necessidades de mudanças, sempre que as
circunstancias o exigirem, para que a comunidade possa se adequar às novas
condições do momento. Então, quando fala da presença desse currículo invisível
presente nas práticas cotidianas e manifestações culturais, o que nos chama
atenção o fato de que é nesse currículo invisível que se processará a transmissão
dos conhecimentos de suas origens e do valor de seus antepassados, mostrando
assim, quem é quem no presente e apontando para as perspectivas futuras.
A prática educativa que consiste na transmissão dos valores, princípios de
conduta e dos padrões socioculturais inerentes a uma vida comunitária é
internalizada mediante um processo de ensino – aprendizagem amplo e complexo.
Nesse aspecto, o entendimento é que essa transmissão internalizada se
desenvolve nos mais variados aspectos da vida, proporcionando um sentimento
de pertencimento que se amplia à medida que se alarga a experiência do
educando.
Aqui um parêntese. A escola formal também é um espaço de reforço de
identidades. Contudo, esse reforço não consegue, em linhas gerais, captar esse
cotidiano. Na construção das diretrizes curriculares para educação escolar
quilombola, através da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA2009), foi realizado um diagnóstico sobre a educação que ocorria nas
comunidades quilombolas17.Um dos aspectos levantados foi exatamente quanto a
interação da escola com a comunidade. Naquele momento o objetivo era perceber
como as lideranças concebiam a escola inserida na comunidade. Foram
elaboradas questões que buscavam perceber a avaliação das ações e das
relações entre escola e a dinamica da própria comunidade. Num total de 53
lideranças entrevistadas, 65% das afirmaram que que as escolas não realizam
projetos que promovam a cultura negra e a cultura local. No restante,
responderam que a cutura local ocorriam apenas no mês de novembro e em
algumas disciplinas. Aqui um aspecto que necessita uma atenção específica.
17

Em anexo, o relatório na íntegra
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essencialmente pelas ações de foirtalecimento de uma identidade negra e
quilombola nas comunidades por parte das escolas, o que portanto exigi que elas
devam agir como um elemento decisivo e importante nesse processo.
Em uma outra questão, questionou-se o convite e a

participação das

associações quilombolas na gestão escolar. Os espaços escolhidos foram os
conselhos escolares e o conselho da merenda escolar. Essas duas questões
interrogavam quanto a participação das lideranças, não enquanto moradores e/ou
pais de alunos, e sim, enquanto entidade representativa da comunidade.
Na questão referente a participação da associação no conselho da
merenda escolar,que é responsavel em propor,acompanhar e fiscalizar a
aquisição da merenda escolar, 75% das lideranças disseram que não
participavam. Já no que se referia a os conselhos escolares, 68% responderam
que não eram sequer convidados para participar das reuniões do Conselho. Aqui
evidencia-se o distanciamento entre a gestão das Unidades escolares e a própria
associação comunitária. Entendo que a associação comunitária é a instancia
representativa e articuladora da comunidade quilombola, a não participação de
tais entidades nos espaços consultivos,deliberativos e fiscalizadores das unidades
escolares significa reforçar a idéia da distância entre a comunidade a e a escola.
Um outra dado merece uma reflexão preocupante. Quando se perguntou às
lideranças sobre a existencia de um projeto permanente voltada para promoção
das manifestações culturais locais, 72% dos entrevistados disseram que não há.
Assim, mais uma vez denota-se a distancia entre a comunidade e a escola
inserida em seu território.
É no cotidiano que se faz a história da educação quilombola, portanto a
escola deve está a atenta para a possibilidade de construção de uma pedagogia
da existência.

5.4. Por uma Pedagogia da Existência: o cotidiano e o território quilombola
Também o território tem sido e é uma questão fundamental na vida das
comunidades negras remanescentes de quilombos, não só para sobrevivência
matéria-física, mas, sobretudo para preservação e continuação de sua identidade.
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O território constitui-se enquanto uma herança comum aos descendentes da terra.
Segundo Milton Santos (1994) a formação do território dá as pessoas que nele
habitam a consciência de sua participação, provocando o sentimento de
territoriedade que, de forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização
entre as mesmas.
No lugar - um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas
e instituições -cooperação e conflito são à base da vida em comum. Porque cada
qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a
contiguidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o confronto
entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência
pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas,
responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações
da espontaneidade e da criatividade.
Santos (2009) segue na observância e afirma que o território tanto quanto
o lugar são esquizofrênico, porque de um lado acolhem os vetores da
globalização, que neles se instalam para impor sua nova ordem, e, de outro lado,
neles se produz uma contraordem, porque há uma produção acelerada de pobres,
excluídos, marginalizados. Crescentemente reunidas em cidades cada vez mais
numerosas e maiores, e experimentando a situação de vizinhança, essas pessoas
não se subordinam de forma permanente à racionalidade hegemônica e, por isso,
com frequência podem se entregar a manifestações que são a contra face do
pragmatismo. Assim, junto à busca da sobrevivência, vemos produzir-se, na base
da sociedade, um pragmatismo mesclado com a emoção, a partir dos lugares e
das pessoas juntos. Esse é, também, um modo de insurreição em relação à
globalização, com a descoberta de que, a despeito de sermos o que somos,
podemos também desejar ser outra coisa.
Desta forma, é possível compreender que o processo de construção de
uma identidade, ou identidades, relativas às comunidades remanescentes de
quilombos, revela peculiaridades determinantes e distintas de outros espaços
privilegiados, como a própria escola. Enquanto o primeiro traz a possibilidade de
agregar um aprendizado associado ao desenvolvimento de valores como
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solidariedade, comunalidade e afetividade, esta última traz como possibilidade um
saber alheio ao sujeito e muitas vezes distante do seu cotidiano.
Bom, a memória construída socialmente terá o vigor estruturante de
identidade elaborada no presente cujos reportes estarão na ancestralidade comum
àquela comunidade. Tempo e espaço convergem para a construção desta
identidade que é individual, mas que se realiza na coletividade, sendo esse um
traço essencial na manutenção destas famílias ao longo dos anos. A memória
então será fundamental, senão essencial, para a constituição destas comunidades
no presente.
Há ainda uma relação dialética entre memória e identidade. Segundo
Thomsom (1988) é a consciência do eu que, com o passar do tempo, construímos
nossa identidade através do processo de contar histórias para nós mesmos –
como as histórias secretas ou fantasias - ou para outras, no convívio social.
A memória coletiva, a territoriedade e a ancestralidade comuns são
apontadas assim como um cimento indispensável à sobrevivência das sociedades,
o elemento de coesão garantidor da permanência e da elaboração do futuro.
Desta forma, é possível conceber a dinâmica existencial das comunidades
remanescente de quilombos enquanto um elemento contestador e ao mesmo
tempo alternativo de conceber e se perceber o mundo. Torna-se imprescindível
dar visibilidade a outras formas de ser e estar no mundo com outros os valores e
concepções que não necessariamente coincidem com a sociedade moderna, ou
pós-moderna, ou outras formas contemporâneas de ser e estar no mundo. Este
dialogo logo que inaugurado trará para o centro do debate, outras formas de
percepção de comunalidade; outras formas organizacionais de espaço/território, e
mesmo outras concepções de relacionamento, baseado em valores como respeito
aos mais velhos, solidariedade e cooperativismo.
Dito isso, a formação da história da Baixa da Linha melhor incide sobre
essa insurreição. A maneira como a comunidade persistiu e manteve-se unidos
apesar de tantas tentativas de expulsão, revelam essa face agregadora. Concluise então que o papel do lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de
vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que
permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre o
presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre
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o mundo. Tomando assim a Baixa da Linha e extrapolando para a construção de
um território negro e quilombola, fica evidente de que tratamos de uma
coexistência fronteiriça entre os espaços socialmente e historicamente definidos,
no Brasil e na Bahia, em especial. E nessa construção, ficou aqui evidenciado os
processos educativos presente nesta definição, o que nos leva a concluir que há
uma história da educação delineada para além da educação formal, escolarizada,
sendo portanto organizada a partir das experiências cotidianas, seja na peleja ou
no arrudeio.

5.5. Por uma História da Educação Quilombola.
De maneira geral, pode-se dizer que educação é o processo pelo qual são
transmitidos ao indivíduo os conhecimentos e atitudes necessários para que ele
tenha condições de integrar-se a uma sociedade. O processo educativo consiste
num processo sem solução de continuidade que, iniciado no interior do núcleo
familiar, prossegue nas atividades desempenhadas pelo grupo social, conforme as
potencialidades físicas e intelectuais de todos que compõem aquela comunidade.
fossem se desenvolvendo. Desde pequena ,por exemplo, a criança participa da
atividade coletiva, primeiro executando pequenas tarefas elementares de ajuda e
logo aprendendo, progressivamente, os trabalhos mais complicados. As vezes no
campo do sagrado, dos ritos e das crenças, juntamente com o das manifestações
artísticas, exigem, ocasionalmente, uma especialização educativa, ou um trabalho
exclusivo e qualitativamente distinto de todos os demais. Esse saber seria
transmitido no interior de pequenos grupos, orientados pelos mais velhos, de
forma especifica.
Essas outras formas de transmissão de saberes configuram uma das
pautas da chamada pós-modernidade, tais como a necessidade de incluir as
perspectiva das classes populares no contexto das relações sociais e de captar os
resultados dos movimentos sociais, notadamente os voltados para a educação.
Do ponto de vista metodológico, isto implica em agregar, além do trabalho com
documentação escrita, o trabalho com história oral, a atenção às questões
colocadas pelas diferenças étnico-raciais da população.
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Eis a interface com a História da educação das comunidades negras, no
processo de construção de uma identidade quilombola, definindo territórios e
fronteiras indenitárias0. Conforme dito anteriormente, os processos educativos
presentes na peleja ou nos arrudeios, garantiram às comunidades negras rurais a
perpetuação de um legado desde tempos imemoriais, em alguns casos. Essas
comunidades, por sua vez, foram “enquadradas” como quilombos, outras vezes
classificadas como camponeses, roças ou terras de pretos. Outras tantas vezes
também traziam na lembrança dos mais antigos, a experiência dos quilombos em
África. Concretamente esse repertorio de memórias geraram um manancial de
saberes e conhecimentos transmitidos fora do sistema escolar, num modelo não –
formal,

naquilo

que

podemos

chamar

de

uma

Pedagogia

Quilombola,

diferenciando-a da Pedagogia Escolar Quilombola. Em comum, há urgência da
inclusão dessas experiência – formais e não-formais, no contexto da História da
Educação da Bahia, mas também compreendendo os desafios e possibilidades de
cada uma dessa orientação. Uma pedagogia Quilombola alimentará as leis
10639/03 e 11645/08, bem como as Diretrizes curriculares para Educação escolar
Quilombola, e estas por sua vez alimentarão as escola presentes no interior das
comunidades, ou fora delas, e esse movimento retroalimentará as próprias
experiências cotidianas. Nunca demais lembrar que, tais contribuições educativas
não devem ser pensadas de forma sobreposta às demais experiências educativas,
seja no campo ou nas cidades. Tampouco há o menor desejo de enaltecer uma
possível “rivalidade’ entre educação escolar ou não – escolar. Ou uma educação
para as relações étnicas – raciais tomando preferencialmente este ou aquele
legado. Há sim uma desígnio em possibilitar a sistematização de tais legados e a
posterior inclusão dessa herança no contexto de uma história da educação
nacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando como referência o exposto até então, nesta pesquisa, é possível
compreender uma construção de um território negro e quilombola, ao longo do
processo de formação do território nacional, e em especial, do território da Bahia.
Está evidente que a luta dos negros quilombolas não significou apenas uma
simples pagina de rebeliões, fugas e insurreições. Ainda que tenham ocorridos
infinitos relatos de tais ações. Mais que isso, significou que, no momento do
rompimento radical contra um sistema perverso, e na consequente procura de um
espaço de organização, produção e preservação de uma identidade coletiva, deuse a constituição de um imenso território negro contemporâneo. Tal reflexão cabe
para pensarmos a configuração de cidade do Salvador, por exemplo, quando
encontramos nos bairros mais antigos e distantes do centro comercial e financeiro,
elementos que nos remetem a uma África ancestral, deixado por legado através
dos negros e negras trazidos para o trabalho escravizado. Não falo aqui de um
essência africana, mas penso que exatamente na forma como as comunidades
preservaram alguns aspectos comuns entre elas, principalmente no que se refere
à preservação de um patrimônio existencial rico na originalidade, todavia repleto
de um repertorio ancestral evidente. Nesse sentido, em que medida poderia
caracterizar as comunidades negras quilombolas a ponto de diferenciá-las de
outras comunidades rurais espalhadas pelo território brasileiro? O que, portanto,
garante a singularidade destas comunidades, enquanto remanescentes de
quilombos? Essa questão por sua vez foi discutida nos capítulos que
antecederam, mas é possível reafirmar a percepção quanto à forma como ocorre a
relação entre seus membros e suas relações com o território ocupado,
caracterizando assim uma ancoragem, na forma de agrupamento e ocupação do
solo, no patrimônio, na culinária, nos códigos próprios de ética e estética e
igualmente na perspectiva de futuro.
Há, por assim dizer, elementos concretos que atuam na consolidação de
um sentimento de pertencimento dos indivíduos num território comum associando
aos laços de parentesco como critérios para definir “quem são os de dentro e
quem são os de fora”. Em todas comunidades, a menção de quem é ou não da
comunidade perpassa exatamente pela noção de consanguinidade e nascimento
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nas terras, o que, em alguns casos, será também critério para legitimar ou não a
fala de moradores sobre um assunto qualquer. Por se tratar de comunidades de
tradição oral em suas relações, a memória torna-se componente essencial que
configura o espaço e carregam em si toda simbologia e valores dos mais antigos.
A palavra, então, tem sentido de autêntico. As histórias, contadas pelos mais
velhos transitam entre um passado-presente continuum, sendo ressiginificado, de
geração a geração, sem, contudo, perder as raízes. Não é, portanto, qualquer
pessoa que tem “legitimidade” para falar sobre a história daquelas pessoas.
Assim, não é raro depararmos com um sincero sentimento de perda por parte dos
mais novos quando se deparam com a lembrança de que os mais antigos
morreram e com eles boa parte da história da própria comunidade.
É possível percebermos então que há lógicas diferenciadas nos espaços
sob a égide do modo de produção exclusivamente voltado para o mercado que
esbarra exatamente nos territórios cujas lógicas seguem outras regras e
formatações. Conforme já dito neste trabalho, as comunidades negras
desenvolveram lógicas de ocupação e perpetuação de um espaço a partir de laços
fraternais e mesmo com sentimentos de pertença muito próprio. É preciso lembrar
que a participação das comunidades negras rurais no mercado capitalista, não as
tornará capitalista, tampouco a mudança da relação de trabalho familiar para um
trabalho assalariado não significa a total incorporação de valores e sentidos
opostos aos até então utilizados. Justamente ai reside a importância da
compreensão das especificidades das comunidades negras rurais, certificadas
enquanto quilombolas.
Bom, a palavra “quilombo” ainda durante algum tempo nos aparecerá
impregnada de pré – conceitos que ora nos levará a imaginar um espaço
tipicamente de luta e resistência escrava, ora apresenta-nos como um espaço
ocupado por negros e negras vivendo como as populações africanas coloniais.
Dificilmente tenderemos a defini-lo enquanto um espaço ímpar dentro de uma
avalanche cultural que invade as chamadas “comunidades globais”. Não que
sejam ilhas isoladas ou perdidas no tempo – espaço. Falar do quilombo enquanto
um espaço de uma resistência invisível, subversiva e mesmo sob a perspectiva
não – violenta, soará com uma maior naturalidade. Um espaço de liberdade.
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Decerto que o quilombo formou a unidade básica de resistência do
indivíduo escravizado, pois nele para os negros, negras e índios havia uma
pequena e remota possibilidade de perpetuar uma sociedade um pouco mais
próxima de sua expressão identitaria nativa. Dentro dos quilombos eles podiam
impor suas próprias regras adaptadas do seu passado africano e indígena com o
contexto novo em que se encontravam. O quilombo também foi uma forma que
brancos pobres também encontraram para se libertar de sua inadaptação ao novo
sistema que lhe vinha sendo imposto. Vários quilombos nunca foram descobertos
pelos seus perseguidores e, depois da abolição da escravatura, muitos desses
negros continuaram a morar no mesmo local, formando-se assim os atuais bairros
periféricos, distritos e povoados rurais.
Urge a necessidade de compreender a dinâmica existencial dessas
comunidades quilombolas enquanto um elemento contestador e ao mesmo tempo
alternativo de conceber e se perceber o mundo.
É preciso dar visibilidade a outras formas de ser e estar no mundo com
outros os valores e concepções que não necessariamente coincidem com a
sociedade moderna, ou pós-moderna, ou outras formas contemporâneas de ser e
estar no mundo. Este diálogo logo que inaugurado trará para o centro do debate,
outras formas de percepção de comunalidade; outras formas organizacionais de
espaço/território, e mesmo outras concepções de relacionamento, baseado em
valores como ancestralidade, solidariedade e cooperativismo. De novo chamo
atenção para que a compreensão dos Quilombos contemporâneos não caia na
uniformização, acreditando que todos são iguais, ou mesmo a ideia “romântica” de
que são “comunidades perfeitas”.
As Comunidades negras Quilombolas se constituem enquanto formas
alternativas de conceber o mundo e agir sobre ele, transformando-o. O embate
que se instala neste momento para nós educadores-pesquisadores e militantes, é
justamente garantir que essas comunidades continuem por optar quais valores
éticos - morais desejam seguir, sem que para isso precisem abrir mão de sua
ancestralidade e vitalidade. Realçar suas histórias de vidas, seus contos, suas
memórias devem ser percebidas como elemento inesgotável para reafirmação de
uma identidade daquele grupo, daquele coletivo.

133

Essas histórias por si transitam entre as “áreas do saber” sem cortes,
rupturas ou determinações. Os “conteúdos” sobre meio ambiente, religião, história
e geografia na verdade é o próprio cotidiano, o dia – a dia. Há uma rede que se
multiplica e produz novos saberes. É justamente aí que advém a força no
processo educativo de formação do cidadão, ou de valorização da auto-estima,
como um fenômeno múltiplo e que, obviamente extrapola a sala de aula, ainda
que não a exclua em definitivo. Muito pelo contrário, eles se retroalimentam.
Estamos aqui falando de saberes transdisciplinares que se entrecruzam nas
formas, nos jeitos e na própria expressão do “ser” naquela comunidade. Tais
elementos terminam por trazer a visibilidade de um cotidiano vivido por seus
pares, revelando assim a possibilidade em utilizar tais vivências comunitárias
como um potente aliado da escola, na concretização de uma ação que reúna
interdisciplinaridade, cotidiano e cidadania de forma prazerosa e criativa. Aqui,
reforça-se a necessidade da observância das lei 10639/03 e 11645/08, bem como
as Diretrizes curriculares para educação escolar quilombola.
A vivência nas comunidades negras, em espaço quilombola, traz a
concepção de um possível entendimento de que os elementos de matriz africana
cultura negra, se dá numa unidade indissociável, organicamente estabelecida,
entre

musicalidade,

corporeidade,

aquisição

de

informações,

festividade,

ludicidade, produção de saberes. Ora, essa “complexidade” necessita ser mais
explorada pedagogicamente. É necessário assim explorar, em consonância com
as novas abordagens sobre a corporeidade humana, uma perspectiva que supere
a abordagem do ser humano centrado apenas no cognitivo e no racional. Se os
corpos aprendentes conseguirem dialogar em profundidade, eles serão menos
violentos, abertos ao prazeroso, fascinante e complexo jogo da vida.
Assim, a dinâmica existencial das comunidades negras quilombolas,
portanto traduz enquanto um elemento contestador e ao mesmo tempo alternativo
de conceber e se perceber o mundo, trazendo em si a experiência e confirmação
de que um processo de transmissão que deverá conter sentidos e valores que
partam do cotidiano e que se concretizem no próprio cotidiano, sob o risco não
encontrar ressonância na história local. A memória coletiva, a territoriedade e a
ancestralidade comuns são apontadas assim como um cimento indispensável à
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sobrevivência das sociedades. Elementos de uma coesão que garante a
permanência e a elaboração para o futuro.
Bom lembrar que, do ponto de vista legal, a definição operacional para a
compreensão de se trata de uma comunidade quilombola perpassa por elementos
concretos, como o processo de produção autônomo (livre acesso a terra, decisão
do que plantar e comercialização independente de qualquer controle externo), a
capacidade de organização político-administrativa, a adoção de critério ecológico
de preservação dos recursos, a auto definição dos agentes e da coletividade, a
presença de certo grau de conflito e antagonismo e as formas de uso comum na
combinação de domínios privados (familiares, domésticos) e públicos. Assim, a
história da Comunidade da Baixa da Linha insere-se no contexto da história da
educação quilombola.
Visualiza-se portanto a opção por trazer essa história como a referência
deste trabalho. A memória local que registrou uma ocupação que data no início do
século passado, a partir da chegada de famílias para o trabalho em pedreiras
localizadas distante do centro da sede do município. Por consequência, tais
moradores receberam pequenos lotes de terra para a construção de moradias e
constituição de suas famílias, não havendo assim uma ocupação motivada única e
exclusivamente pela exploração desenfreada da terra, gerando latifúndios. Os
laços de familiaridades foram sendo construídos e perpetuados por geração a
geração, criando vínculos com o território, a partir de uma memória comum,
possibilitando um sentimento de pertencimento relacionado a uma identidade
cultural própria. Ou seja, ainda que se trate de uma comunidade rural, como tantas
outras espalhadas pelo território nacional, naquele espaco os negros podiam
impor suas próprias regras adaptadas do seu passado africano com o contexto
novo em que se encontravam.
A história aqui narrada também abre espaço para uma discussão tanto
quanto relevante: a falta de políticas públicas reparatórias para a população negra
na zona rural (incluo aqui a falta de escolas, por exemplo).Ora, um argumento
usual para impor um distanciamento no trato de questões relacionadas com a
reparação

das

comunidades

quilombolas,

seria

quanto

uma

possível

“invisibilidade” o que dificultaria ações concretas por parte dos “poderes públicos”.
Bom, a Comunidade da Baixa da Linha e demais comunidades negras
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remanescentes de quilombos, ou pelo menos maioria delas, nem sempre se
isolaram como uma estratégia de sobrevivência, e sim foram vítimas de um
“esquecimento” intencional objetivando sua falência e desaparecimento, inclusive
por parte dos próprios poderes públicos. A negação do “outro” em sua história,
ocultando toda trajetória de resistência, evocando o mito da democracia racial
para dissipar as pistas que conduziria a comunidade quilombola a perceber o
patrimônio cultural que constitui suas tradições, suas brincadeiras, suas histórias,
faz parte desta estratégia de esquecimento. Aqui é possível compreender que
estamos tratando de um processo intencional de exclusão, de esquecimento, de
descaso, pois atende à tendência em negarem-se à elaboração de políticas
públicas justas e favoráveis à manutenção de um importante movimento iniciado
em um período histórico específico, propiciando, com a falta de proteção oficial a
exposição da comunidade aos mais diversos perigos, pela falta de políticas de
saúde, de transporte, de proteção ao modo de produção característico das
comunidades, de proteção ao direito a terra; de proteção à história e
manifestações culturais pela ausência de um modelo educacional adequado às
suas características culturais; e vários outros.
Nunca demais lembrar que a luta dos negros quilombolas não significou
apenas uma simples fuga da violência escravagista. Mais que isso, significou um
rompimento radical contra um sistema perverso, a procura de um espaço de
organização, produção e preservação de uma identidade coletiva. Tais
considerações puderam ser evidenciadas exatamente pela forma como as
comunidades preservaram alguns aspectos comuns entre elas no que se refere à
preservação de um patrimônio existencial rico na originalidade, todavia repleto de
um repertorio ancestral evidente. Na Baixa da Linha, há elementos concretos que
atuam na consolidação de um sentimento de pertencimento dos indivíduos num
território comum associando aos laços de parentesco como critérios para definir
“quem são os de dentro e quem são os de fora”. Nas entrevistas realizadas, e
corriqueiro à menção de quem é ou não da comunidade, o que perpassa
exatamente pela noção de consangüinidade e nascimento nas terras, o que, em
alguns casos, será também critério para legitimar ou não a fala de moradores
sobre um assunto qualquer. Também a construção das moradias dentro dos
limites da Linha, legitima a pertença do indivíduo aquela comunidade. Por se tratar
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de comunidades de tradição oral em suas relações, a memória torna-se
componente essencial que configura o espaço e carregam em si toda simbologia e
valores dos mais antigos. A palavra, então, tem sentido de autêntico. As histórias,
contadas pelos mais velhos transitam entre um passado-presente continuum,
sendo ressiginificado, de geração a geração, sem, contudo, perder as raízes. Não
é, portanto, qualquer pessoa que tem “legitimidade” para falar sobre a história
daquelas pessoas. Assim, não é raro depararmos com um sincero sentimento de
perda por parte dos mais novos quando se deparam com a lembrança de que os
mais antigos morreram e com eles boa parte da história da própria comunidade.
Por fim, contextualizando a luta cotidiana dos negros e negras na Baixa da
Linha, desde os primeiros moradores, até os dias atuas, há de se lembrar que
também em várias partes das Américas, libertos, escravos e principalmente
fugitivos desenvolveram pequenas sociedades rurais, com roças e extrativismo,
em diversas estruturas. Nestes espaços, sempre houve articulação entre os
quilombos e os setores sociais envolventes, o que incluiu a miscigenação com
grupos indígenas. Em função do não-isolamento e ao mesmo tempo da estratégia
de migração, muitos quilombos sequer foram identificados e reprimidos por
fazendeiros e autoridades durante a escravidão. Outros foram reconhecidos como
vilas de roceiros negros, efetuando trocas mercantis e interagindo com a
economia local. Em comum, estas inúmeras comunidades compartilhavam a
identidade étnica e as noções de territórios na sua base econômica agrária.
Nesse sentido, trazer a história da Baixa da Linha também teve como
objetivo secundário, demonstrar essas diferentes tipologias contemporâneas que
são necessárias para entender a complexidade das formações quilombolas em
várias épocas e contextos. Os quilombos que procuravam constituir micro
sociedades rurais integradas à economia local coexistiram com aqueles
caracterizados pelo protesto reivindicatório, com ocupação de terras e invasões de
fazendas, e com pequenos grupos de quilombolas em migração permanente.
Essas múltiplas possibilidades exploradas neste trabalho, trouxe não
apenas os mais “estáveis” quilombos – como Palmares no século XVII, os
quilombos de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso no século XVIII, e vários outros
na Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará no
século XIX até os pequenos grupos de quilombolas itinerantes que não tinham
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acampamentos fixos e suas economias se caracterizavam, de maneira geral, por
um caráter extrativo e predatório.
Depois de 1888, as diversas experiências de aquilombamento passaram a
interagir ainda mais com as formações rurais predominantemente negras, feitas de
lavradores pobres, roceiros ou libertos. Pode ter existido um movimento migratório
de famílias de libertos — alguns dos quais também quilombolas — à procura de
terras férteis e trabalho em outras regiões e fazendas. Outros casos, negros e
negras permaneceram nas antigas fazendas onde moravam. Ao mesmo tempo,
grupos de quilombolas migraram para onde havia vilas e feiras, locais em
que realizavam trocas comerciais.
Assim, a saga da família de D. Constança que chegou para trabalhar na
construção da linha férrea, em Cruz das Almas, e dali construíram um laço
histórico com aquele território cada vez mais torna evidente, a diversidade na
formação desses grupos negros, tornando assim imprescindível uma ampliação da
definição de quilombo. O que de certa forma vem sendo feito por inúmeros
pesquisadores que investigam experiências de quilombos e mocambos não só em
África, mas principalmente no continente americano. Graças a esta revisão, fazse enfim possível o reconhecimento da origem histórica e identitaria de
comunidades, povoados e bairros negros rurais (alguns limítrofes a áreas
urbanas), como comunidades negras quilombolas. Um processo que ainda tem
muito o que avançar.
Assim, eis portanto o enorme desafio em disponibilizar tais vivencias,
sistematizar as diversas possibilidades de constituição dos quilombos e propor um
outra história da educação nacional, tomando tais histórias como processos únicos
e autênticos. A experiência das comunidades negras quilombolas se nutre
também da reflexão e de olhares atentos, tanto quanto possível para aqueles que
estão inseridos e comprometidos com uma causa, de diálogos efetivos de surdos;
e das inquietações, sempre recorrentes, de como melhor superar os obstáculos,
enfrentar dificuldades, se apoiar nos êxitos e se mover nos constantes desafios
que a cada momento se apresentam.
Aqui seja pelejando ou arrudiando, ou na virtude do vazio, toda arquitetura
deste projeto é móvel, pois acompanha os lances da história cotidiana e se
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assenta na conexão entre o possível e o insondável, o chão necessário e o vôo, a
liberdade e a aventura.
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Apêndice a - Fotos da Baixa da Linha

Foto da comunidade (Eduardo Santana – 2010)

Foto da comunidade (Eduardo Santana – 2010)
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Fotos da comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)

Fotos da comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)
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Fotos da comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)

Fotos da comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)
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Fotos da comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)

Fotos da comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)
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Fotos da comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)

Casas da Comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)
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Casas da Comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)

Casas da Comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)
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Casas da Comunidade da Baixa da Linha(Eduardo Santana – 2010)

Fotos da Linha férrea (Baixa da Linha)
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Apêndice b –

UFRB invade território quilombola em Cruz das Almas
Sábado, 07 de Fevereiro de 2015 - 21:40
Por Redação Bocão News (Twitter:@bocaonews) | Fotos: Reprodução

Moradores da Comunidade Quilombola Vila Guaxinim, localizada no município de Cruz
das Almas (Recôncavo da Bahia), denunciam uma ação repressiva da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no território do Quilombo – vizinho à
Universidade.
Segundo os quilombolas, as ameaças partiram do Chefe da Coordenadoria de Serviços
Operacionais da UFRB (CSO), Rodrigo de Souza, do chefe de Vigilância, Bartolomeu dos
Santos Filho, e do coordenador da Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agrárias,
Ambientais e Biológicas (CCAAB), Erivaldo de Jesus da Silva.
“O responsável pela vigilância autorizou em alto e bom som aos vigilantes o uso de arma
de fogo, se alguém da comunidade se manifestasse”, afirmou uma moradora que prefere
ter sua identidade preservada por medo de represálias.
A Comunidade Vila Guaxinim existe há aproximadamente um século, dividindo o espaço
com a antiga Escola Agrícola da Bahia, depois Escola de Agronomia da UFBA e hoje
UFRB, e com outra comunidade quilombola, a Baixa da Linha. Em 2011 foi realizado um
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estudo sócio antropológico do local, e encaminhado para a Fundação Palmares o pedido
do processo de certificação de comunidade enquanto remanescente de quilombo. Em
abril de 2013 a Palmares concedeu a certificação de quilombo à comunidade.
“Os conflitos aumentaram com a implantação da UFRB. Ações para proibir o
plantio, construções, ou qualquer tipo melhoria nas condições de vida das famílias,
inclusive espalhando vídeos chamando estas comunidades de invasoras, são feitos
frequentemente”, desabafou outra moradora, que completou, “os moradores dessas
comunidades nasceram, viveram e vivem nesses locais, e reivindicam o direito de
continuarem nesse espaço”.
A UFRB se pronunciou, após longas tentativas para falar a respeito, através da Próreitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis. “A PROPAAE sempre pautou sua
atuação pelo respeito aos direitos individuais e coletivos. Com este princípio tem
dialogado com as comunidades Quilombolas nas vizinhanças da UFRB. Acreditamos que
este procedimento é o caminho mais adequado para a solução de questões fundiárias
que envolvem a Instituição”, declarou Ronaldo Barros, pró-reitor.
De acordo com as informações da Revista Afirma tiva, a Reitoria e a direção do Centro de
Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, foram procuradas, mas não quiseram se
pronunciar a respeito.
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Apêndice c – entrevista de Sr. Alino (prof. De História em cruz das almas- BA)
Entrevista realizada por Eduardo Santana, Ilza Cruz, Orlando Santos. Em junho de
2011
Entrevista com Alino
Alino: Eu quando nasci não tinha hospital, não tinha nada dessas coisas que a escola de agronomia
não tinha Embrapa aqui tinha dois mil e terço...
Eduardo: Habitantes?
Alino. Dois mil habitantes, né, era um lugarejozinho, depois foi emancipado, quando eu nasci eu
nasci ali onde hoje é... defronte a cacife naquela esquina ali entre o comendador cacife ali era
uma zona rural um subúrbio
Ilza : na cacife?
Alino: é, um subúrbio,só tinha mato
Ilza: Hoje agente tá procurano um mato pra construir e não ta achando mais
Alino:e não tem, não tem.
Orlando: já existia a escola ali comendador né?
Alino: quando eu é, é ela foi de 1929,1927,ai eu estudei ali no comendador, fez 77 anos agora ela
começou mais só foi concluída já quando Juraci Magalhães era governador 1953
Gabriel : gravando
Orlando: e ai Gabi
Alino: posso falar o que é que você quer que eu fale
Ilza: agente quer agente quer um pouco da origem né? De Cruz das Almas
Alino: Cruz das Almas certo
Ilza: das pessoas
Alino: E depois agente pode colocar eu vou falando, depois você ver que é que aproveita ai
Alino: Bom, Cruz das Almas é originalmente, era inabitada pelos índios cariris e índios sabudagos.
Viviam aqui numa, numa situação boa aqui é planalto né e tem muitas frutas e arrudiado por seis
pequenos riachos, tinha água à vontade tinha proteção cá em cima, contra é... mais depois do
descobrimento do Brasil e algum tempo depois aqui na, na Bahia e no Brasil não escondia quase
nada e todo o material humano faturado vinha da Europa, e vinha da Europa no navio Marotes e
parava em Salvador no porto e ai no porto de Salvador esse material e eram divididos em partes
param os termos do sul pra ilhéus de ilhéus outra parte ia para o litoral norte e uma outra parte
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entrava no rio Paraguaçu e ia até o ponto onde podia se navegar porque vinha a Cahoeira então ali
na, onde terminava a parte de navegar, entrava na Cachoeira , foi tinha as duas cidades de
Cachoeira Cachoeira e São Felix então essas mercadorias vinha até ali só, dali pra o interior tinha
que ser em um lombo de animais de burro de jumentos, então o pessoal vinha do sertão lá de
Itaberaba, do da Chapada vinha pegar essas mercadorias de Cachoeira eles vinha montados nos
animais e de cachoeira eles pegavam a mercadoria e voltavam tocando os animais, mais como o
trajeto era muito longo eles tinha que parar em outros lugares, o lugar preferido para eles parar
era aqui nesse planalto por que? Exatamente porque tinha proteção contra os índios, contra as, os
animais selvagem, porque era um lugar alto eles tinham visão pra... E também tinha água a
vontade pra os animais e também comida pra os animais eles vinham parava ali às vezes
perguntava depois seguiam pra Cachoeira carregavam voltavam tornavam por ali então é esse
ponto com a chegada deles, com a vinda deles isso aqui começou a a a a, eles começaram a fazer
um ponto é que pudera ter que se podia trazer mulheres, filhos aqui também quando os animais
ficavam doentes eles aqui deixavam então aqui passou não ser não somente um ponto de
descanso , mais de também de encontro as vez eles nas caminhadas encontrava outro grupo e
diziam olha... Conversavam, nas conversadas não vamo lá pra aquele lugar assim, assim e com
essa, essa permanência deles durante algum período eles é...fincaram uma cruz de madeira que
não é onde exatamente esta a igreja matriz de Cruz das Almas, mais na proximidade ali da, duma
rua ali chamada estrada de ferro eles fincavam a cruz e de noite eles faziam um círculo em volta
daquela cruz acendiam uma fogueira e ficava ali a fogueira tangia os insetos e tal ficava ali
conversando principalmente haviam hábitos da dos católicos, até hoje existe, mas naquele tempo
era mais forte mesmo porque naquele tempo a igreja católica era mais forte mermo eles pegavam
uma foto eles rezar pelas almas então em volta daquele cruzeiro a noite eles rezavam pelas almas
e ai eles é... ficaram nisso quando eles encontrava os amigos conversando... Não, depois agente
se encontra naquela cruz onde agente reza pas almas isso ai eles construíram o cruzeiro um
pequeno cruzero chamado Cruzeiro das almas pra onde é que você vai? pra aquele cruzeiro das
almas junto da cruz e aí...
Orlando: isso ai por volta de, de...
Alino: no,no início do século de 1800 mil oitocentos e pouco, primeira metade de mil e oitocentos
século XIX
Eduardo: e nesse ato entre descobrimento colonização e o século XIX aqui era Só índios?
Alino: só índio
Eduardo: São os mesmos que habitavam a região dali santa terezinha , os mesmos índios
Alino: é os cariris andam por lá sapeaçu, mas eles com a vinda do, do, dos colonizadores eles
foram, mas eu vou falar isso... Bom então com isso eles, surgiu aí o nome Cruz das Almas, eles
foram fazendo pequenas casinhas de, de, de madeira tinha muita madeira em volta. E com isso
ele expusaram um pouco os índios , ficaram assombrados e nessas idas e vindas pra Cachoeira eles
conheceram algumas pessoas somente duas famílias chamado Rocha Passos, e a outra Batista de
Magalhães. Rocha Passos é a família de hoje os descendentes mais conhecido é Max a mãe de
Max, Max era filho de, filho de Maria Helena, Maria Helena é filha de doutor Ramiro, doutor
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Ramiro foi prefeito aqui duas vezes doutor Ramiro foi era filho do major Beto que foi prefeito duas
vezes major Beto era filho do senador Temístocles ficava na praça foi senador deputado foi
prefeiro de Cruz das Almas
Ilza: No caso justificava o desenvolvimento, tradição e progresso de Max Passos
Orlando: família tradicional
Ilza: é...
Alino: Então o tio dele a mãe de Max Passos , o tio... o tio da Mãe de Max
Orlando:Então quem chegou aqui primeiro na família foi o Rocha Passos
Alino: é Manuel Caetano do Oliveira Passos, Manoel Caetano...
Ilza: é o nome daquela rua Manoel Caetano né ele?
Alino: não é outro já, esse é o que chamava o velho
Ilza: é outro Manoel
Orlando: Manuel Caetano?
Alino: do Oliveira passos
Orlando: ah, do Oliveira.
Eduardo: então eles foram encontrados nessas imediações , não necessariamente aqui não
nasceram aqui
Alino: Não, não,
Eduardo: vei de fora?
Alino: repare bem esses tropeiros nas idas e vindas eles conheceram essas duas famílias aí
convidaram a em Cruz das Almas na Cruz das almas, tem terra boa pra se plantar cana eles eram
plantador né de cana naquela região depois de são Felix é... então eles vieram pra aqui sim! o
rocha passos é isso essa família de Max. Luiz Passos foi prefeito 16 anos seguido no ano de 1928 a
45 é... tinha muitos parente ai, deputado Manoel Caetano foi deputado não é esse Manoel
Caetano já outro teve Manoel passos e a outra família foi a família Batista de Magalhães essas
duas famílias vieram com o intuito de plantar cana a família Batista de Magalhães é de Zé batista
Zé batista, Zé Batista que foi candidato,.zé batista da Fonseca o avo deles foi cazuzinha morava
onde é o Sky hoje naquela rua , tem a rua Jb da Fonseca tem o prédio. essa família tem o o o
marido
Ilza: o avo dele é cazuzinha
Alino: cazuzinha era o avô de batista
Ilza: É essa a origem da mata de cazuzinha, né essa ali onde é a mata de cazuzinha
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Alino: mata de cazuzinha
Ilza: a aquela região era deles
Alino: a fazenda deles pegava cá na na cova do negro,cá na na na na assembléia , pegava o
itapicuru, o itapicuru todo , pegava o itapicuru já, já é do INPS todo tudo era fazenda deles pegava
até a divisa com a escola de agronomia lá pela tabela...
Eduardo: onde é hoje a baixa da linha?
Ilza: então pega onde é a baixa da linha
Alino: pega o que?
Ilza: onde é a baixa da linha
Alino: Pega pegava tudo ali
Ilza: então é a família Magalhães no caso
Alino: Batista de Magalhães.
Ilza: Batista de Magalhães
Alino: Bom É... essas duas famílias não vieram e aqui elas primeira coisa que fizeram foi plantar
cana grande extensão de cana, monocultura. A primeira coisa que fez foi expulsar os índios, foi
expulsar os índios, foram expulsando os índios e muitos desses índios aqui foro lá pra Santa
Terezinha, pra Itaberaba, pra cariri esses lugar, sabugado e aí eles vieram pra aqui plantaram cana
e estabeleceram dois engenho: o engenho da lagoa eles construiu a primeira igreja da história de
Cruz das Almas essa nossa igreja matriz é de 1877 a de lá foi antes disso a de lá foi na metade...
Ilza: no engenho da lagoa ou na...
Alino: engenho da lagoa é lá na embira
Ilza: É naquela região que hoje é engenho da
Alino: é engenho da lagoa era sede da fazenda eles construíram uma igreja na embira porque tudo
ali era fazenda a embira até lá o o o...
Ilza: Era uma fazenda só né?
Alino: umbaubeira tudo era uma fazenda só, Zacarias batista Magalhães é o o mais velho Zacarias
batista Magalhães
Orlando: o pai de Zé batista?
Alino: Não o pai de Zé batista ,era é o Lauro barroso da Fonseca o avô era cazuzinha e esse
Zacarias era um outro descendente mais velho
Orlando: Era um dos primeiros
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Alino: é avô do do do cazuzinha. Bom eles é, sim, fundaram então o batista de Magalhães
fundaram o engendo da lagoa engenho de cana e construiu a igreja até hoje existe a fazenda do
engenho da lagoa tem os pedacinho, que foi dividido mais tem a sede mesmo da fazenda eu sei
que uma das donas dela foi, era irmã de meu pai por parte de pai, então no outro agora a outra
família, a família de de rocha passos se estabeleceu aqui depois da escola de agronomia no campo
de... e fundaram o engenho da areia e o engenho da presa fundaram dois engenho lá, o engenho
da areia e o engenho da presa esse engenho da areia por que tem o rio da areia, o engenho da
areia são parentes, o senador Temístocles ia receber o título de é barão de rio da areia uma
homenagem ao lugar da família dele só que tava tudo pronto quando botaram dom Pedro pra
fora... bom então esses, essas duas famílias se instalaram nesse lugar um na em bira no engenho
da lagoa e outro cá no campo limpo campo limpo é a fazenda campo limpo, ainda existe a sede da
fazenda até mais ou menos que...... um pouqinho lá etc. instalada aqui essas duas famílias
começaram a plantar cana, plantar cana e construiu o engenho só que não deu cana aqui, tanto
que a quantidade de escravo que ele pegou, que eles pegaram pra aqui foi muito pequena
..........logo no início da da instalação eles viram que não dava cana não dava cana, a cana aqui não
dava que o terreno era arenoso , terreno fraco e cana gosta de massapê terra mais forte , eles
disistiram da cana de açúcar, dos engenhos e passaram a, a plantar, criar gado e as duas famílias
se transformaram em grandes famílias de criadores de gado criadores de gado em razão disso é
que eu acho que agente não tem muita substância de, de material de,de como é que chama, você
ta procurando
Ilza:comunidades quilombolas?
Alino: é por isso porque ...então a criação de gado pega muito pouco mão de obra, solta o gado lá,
mais se tivesse vingado a cana de açúcar
Orlando:mais ele não continuaram tendo
continuaram tendo escravos

mesmo assim, sem

a cana de açúcar, eles não

Aluno: claro, claro e muito, tinha
Eduardo: e aqui não foi um ponto de convergências de fuga de escravos não?.... vei de lá de
maragogipe, Muritiba,
Alino: é eu, eu eu tenho a impressão que é...
Eduardo : até por ser um local assim né, muito mato.
Alino:eu, eu, eu não tenho muita convicção disso na verdade mais eu acho que eles trouxeram
muitos escravos tanto pela cultura da época e no início...plantar cana eles trouxeram alguns, mas
depois que foi a criação de gado é não houve um incremento maior mais muita gente de fora veio
pra aqui porque muitas famílias tiveram eu tenho a impressão que escravos fugiram de outros
locais onde tinha plantação de cana mermo , lá pra santo amaro e muitos vieram pra ca .
Eduardo: mas registros assim, não tem noticias assim de quilombo fuga mesmo de cabo de
vassoura. o senador Temístocles tem noticias de que tem , tinha tido assim enfrentamento até por
conta da época né
163

Alino: o que se fala é uma história deixar a história escrito pelos puderosos é uma coisa deixar
escrito pelo povo é outra e eles é que escrevia a história e os cara que escrevia a história é...
Orlando: omitiam
Alino: omitiam, por puxasaquismo e... coisa, mais é... É provável que tenha acontecido isso. E
muita porque primeiro que eles eram muito prepotentes, os passos eram tão prepotentes queo o
o senador Temístocles ia ser foi o primeiro prefeito do ...ai houve uma briga séria até terminou-se
colocando... primeiro governo... o estado veio botaram um padre Antonio da Silveira Franca que o
povo insiste em dizer “França” mais o nome é Franca esse padre foi eleito primeiro tenente foi
eleito segundo mandato e o senador Temístocles já tava enraivado que queria ser o prefeito
conseguiu com a cúria com a igreja católica transferir o padre lá pro sertão brabo pra ele ser o
prefeito baseado nisso ele tinha ... não os escravos eram amigos era ama de leite aquela história,
mas na realidade... agora eu não tenho informação exata sobre as estreita de quilombo originária
do pessoal deles eu num, sei o fato concreto é que a vinda deles que o pessoal diz: os fundadores
de Cruz das Almas não é verdade isso...eles vieram tinha os índios, aí vieram os tropeiros aí
vinheram em seguida ixplorar as terras de Cruz das Almas e ixpulsar os índios e iscravizar o
pessoal... eles viero fazer isso mais a história como conta não devemos muitos aos passos bom é
claro que devemos depois fazer alguma coisa... ah devo a fulano de tal, a fulano ele tava no puder
.... no que ta no puder faz é diferente do que ta no puder
Eduardo: tem um busto ali próximo a igreja matriz hoje até lá na baixa nos alertaram que eles era
um busto... cê lembra Gabriel
Orlando: é do Padre Antonio da Siveira Franca primeiro prefeito
Alino: aquilo foi uma das aberrações que o governo que o prefeito Carmelito fez
Alino: porque a praça senador Temístocles tem que ter um busto do senador Temístocles num
importa se eu goste dele ou não o padre Antonio Silveira Franca não tem porque colocar um busto
de um, de um de um cidadão na praça , numa cidade pequena né
Eduardo: o busto é de carmelito?
Alino: não o busto é de Antonio da Silveira Franca
Eduardo: quem foi carmelito?
Alino: foi prefeito aqui, foi prefeito aqui e em outra casa da cidade ele fez o manustrato dele e o
irmão dele que era soldado Carlos. O marinheiro brabo a marinha...
Ilza: aquela praça do soldado
Alino: quando agente entra...
Ilza: A da praça do soldado
Alino: Não não, já é outra história,aquela da entrada... quando agente entra na cidade num tem
um um...
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Orlando: per... do meu cravo
Alino: é
Ilza: ah, anh
Alino: Ali é um irmão de carmelito
Ilza: ah eu não sabia que era irmão de carmelito não
Alino:é morreu na época era guerra ele morreu e trabalhava com Maria mercante , nas no
bombardeio bombardiaro o a embarcação onde ele estava mas e ele passou-se agora a ... dele
agora a outra, o outro, a outra o outro

Ilza:interessante né quem na poder que ta no poder!
Alino: a outra
Alino: e fez com o dinheiro da prefeitura proibido por lei gastar dinheiro pra fazer estátua a outra
estátua que é a praça do espedicionário que o pessoal chama praça do soldado , mas o nome é
praça do espedicionário é do senador chamado Antonio Souza conhecido como tuninho de
cachorro ele jogava futebol aqui foi pra guerra foi convocado com 19, 20 anos e lá lutou na guerra
participou da tomada da do monte castelo e quando terminou a guerra ele voltou pra Cruz das
Almas, vei voltando quando passou na Itália no rio por, tava comemorando resolveu tomar um
banho no rio morreu afogado, venceu a guerra e morreu afogado
Ilza: ( rizos) era pra morrer
Alino: em 1946
Alino: ai em 1950 assumiu prefeito chamado Jorge Guerra que resolveu disapropriar uma área e
disapropriou do meu avô ele Jorge guerra disapropriou mais não desapropriou com o dinheiro da
prefeitura ele fez uma lista de pessoas da cidade tomou o dinheiro de várias pessoas e com esse
dinheiro ele apenas usou o puder da prefeitura pra desapropriar a área, tomou de Meu avô, meu
avô que era filho de escravo ...é então ele desapropriou e fonsequinha que é pai do dono da Sky
foi prefeito na época da ditadura, botaro jorge guerra pra fora ele entrou na época de 64 ele
também fez um abaixo assinado com dinheiro pra fazer aquela escultura de tuninho de cachorro,
não gastou um centavo gastou tuninho de cachorro era o dono da guerra de verdade na guerra de
verdade
Eduardo:me diga uma coisa mas vamos voltar pra qua, qua ... qual a relação de Cruz com outeiro
redondo?
Alino: assim. cruz das Almas quando começou, ela.tinha aquelas terra toda ai aquela dimensão de
terra, ela, outeiro redondo era um lugarejo tava mais ou menos disinvolvido aqui do lado e as
terra de cruz das almas pertencia a outeiro redondo, outeiro redondo pertencia a são Felix, que
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também ainda não era cidade, e são Felix pertencia a Cachoeira, na região só tinha Cachoeira de
cidade
Eduardo: hum hum
Alino: quando foi quando foi em mil oitoce...
Risos
Alino: ó é... É em 1897 quando Cruz das Almas se emancipou, ela se separou de outeiro redondo
porque era assim va,vamo voltar do princípio. A cidade que tinha era Cachoeira depois de Cacho...
são Felix descia Cachoeira e era de outeiro redondo que descia pra são felix de Cruz das Almas pra
outeiro redondo tinha uma ordem de importância cruz das Almas, outeiro redondo, são Felix,
cachoeira. Bom cachoeira tinha outros lugar , tinha Fera de Santana, puxano essa parte de cá
Eduardo: Maragogipe
Alino: tudo pertencia a Cachoeira ai veja, veja bem lá em determinada época não exatamente aqui
são Felix se separou de Cachoeira ai ficou cruz das almas pertencia a outeiro redondo que
pertencia são Felix então cruz das almas pertenceu a Cachoeira, depois a São Felix, ai ficou cruz
das Almas pra outeiro redondo são Felix mas outeiro redondo não cresceu ficou. E cruz das almas
se disenvolveu botou dois senadores estaduais né doutor Temístocles .senador estadual e um
federal e José Joaquim ribeiro dos Santos que foi um oftalmologista bom. dois senadores então é
quando cruz das almas se desenvolveu ai se separou de outeiro redondo e de São Felix e logo
ficou independente igual a Cachoeira igual a São Felix e outeiro redondo continuou e continua até
hoje distrito de São Felix
Eduardo: historicamente ele tem uma importância
Alino: tem os livros todos de fundação... porque naquele tempo o livro de fundação era o livro da
igreja católica, então o livro de fundação tem lá tudo é nossa senhora do do testerro de outeiro
redondo não só do do do bom sucesso de cruz das almas depender, pertencer ao nosso nossa
senhora do desterro de outeiro redondo

Eduardo: o senhor tem noticia de quando é que aparece, pra história aqui de cruz das almas nossa
senhora .... osenhor falou agora nossa senhore de cruz das almas
Alino: bom sucesso
Eduardo: bom sucesso, quando é em que século é que cruz das almas tem esse, começa essa
identidade do local, mesmo sendo né tal, tal , tal, quando é que aparece esse o nome
Alino: na primeira metade do século XIX 1820 por ai foi quando se... eu eu tenho uma data não me
lembro de cabeça... eu tenho um livro que tem a data depois eu passo pra ela... fala assim
primeiro livro do é... nossa senhora do bom sucesso aquilo que identifica a origem, mas a data eu
posso lhe dar outra hora, eu tenho no livro, no livro meu fala.
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Eduardo: Então antes disso era apenas um lugar que... vinha os tropeiros ...os índios .
Alino: quando fizeram a capela, é, a ,a o cruzeiro a partir disso começou o cruzeiro das almas ai
botou o nome nossa senhora do bom sucesso
Orlando: mas vem cá uma coisa é uma curiosidade minha, por que o pessoal é... fica ali naquele
local onde existia o cruzeiro ali próximo a praça né isso, próximo ali aonde você mora, por que, ali
tinha água ali naquele local
Alino: mais, mais logo aqui em baixo tem a do no fim da estrada de ferro
Orlando: Hum
Alino: Ali tinha um riacho
Orlando: ah sim sim sim
Alino: ali tinha ..... sabe o que é que eles chamam de rio.por que esse rio era tão, quando chuvia
crescia tanto que ele vinha entrava nas casa quando ele refluía ficava as casa cheia de um
caranguejinho chamado guiguiu por isso tem onome baixa do guiguiu
Orlando: hum
Orlando: Tinha a baixinha ali
Ilza: o areal até pouco tempo minava
Alino: minava muito, é você entra ali naquele rio tem o rio lá da da da da na linha do rio Capivari
ali perto pra cá você tem orio tomate que vai pra sapé lá perto e ai vai tem as lagoas ... e o.....
maior é estratégico local de eles ficarem de noite porque de dia eles ia sair pra buscar água....
Orlando: agora tem tem um já já indo pra outra questão, tem uma uma um livro de Valter fraga
que ele fala sobre a questão dos escravos e dos vinte anos antes da abolição vinte anos antes da
abolição e dos vinte anos após abolição já.... os escravos, descendentes e tal ai numa num trecho
desse ele fala sobre é... o senador Temístocles num, numa parte do livro lá num período fala sobre
o senador Temístocles e tinha escravos e que ele naquele momento de 1887 88... antes de 1888
ele tinha libertado 64 escravos
Alino: É aquela historia...
Orlando: ele saiu até no jornal....não to bem lembrado do jornal, na época ai ele saiu no jornal que
ele fez festa....
Alino: é aquilo que agente falou no início aqui, que dizer é apesar deles terem comportamentos
severos tal, mas eles divulgavam e os os amigos dele divulgavam essas coisas assim alforreou os
escravos que tratavam bem viviam dentro da casa dele
Orlando: Mais ai Walter fraga foi mais...
Alino: Foi uma história mais de favor no sentido de ....
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Orlando: Walter fragra foi mais fundo é porque naquele momento tava havendo uma seca muito
forte o pessoal tava precisando produzir a cana e tal e a estava havendo toda uma mobilização
pela é... contra a escravidão né, pela abolição os abolicionistas precionando muito então pra
distencionar eles começaram a fazer uma tática que era libertar o pessoal contanto que
continuasse ali trabalhando pra eles e tal lá na... porque o pessoal não tinha outra,outra arte
outra forma de
Alino: não ninhum dava, ninhum dava prego em sua sopa ninhum dava prego em sua sopa
Orlando: Pra eles naquele momento então é é seria pra continuar pelo menos nas safras ai eu eu
eu eu até coloco...
Alino:porque ele era abolicionista porque ele era muito ligado ao ao ao ao Dom Pedro II, muito
ligado tanto que ia receber um titulo de barão né, do império ... então quem era contra a
escravidão era a filha mais o Dom João, Dom Pedro ele segurava junto com aqueles escravocata o
pessoal de, o latifundiário né a burgeusia rural
Eduardo:você conhece uma comunidade chamado... uma comunidade chamado, to, toré?
Orlando: tuá
Alino: tuá. Eu conheço
Eduardo: qual a história dessa comunidade segundo...eu esqueci o nome que é um morador da
comunidade é uma das comunidades bem antiga. O senhor tem noticias dessa, outra outras
comunidades antigas aqui de Cruz das Almas Ou não?
Alino: a comunidade mais antiga daqui é a a a a a embira né, a primeira formada agora tua é uma
comunidade bem antiga e tem uma concentração de de africanos de descendentes de africanos
muito grande é o pessoal de Chica que era enfermeiro...
Ilza: Chica eu sei quem é
Alino: não é, bem preto
Alino: é de lá. A família dela é de lá ce tem muitas casas e são todas de afrodescendentes e bem
mermo de... agora mais pra lá no tuá mermo tem uma área que só tem branco ai é que eu num
num sei porque cresciam junto que é a família do Barbosa. O pessoal do Carmelito
Ilza: ah é.
Alino: porque ali do tua vai até o distrito de São Felix. É carmelito da silva conhecido como são
Felix sabe que cruz das almas nunca teve prefeito nascido em cruz das almas
Ilza: é verdade
Alino: nunca
Ilza: eu pensava que carmelito era daqui
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Alino:não nasceu... A família dele pega no tua e vai pra são Felix engenho boa vista
Orlando: eu vou me canidata
Alino:você nasceu aqui?
Orlando: nasci aqui então...
Alino: Eu terei um imenso prazer em votar, eu ia votar nela pra deputada, prometi mais ela correu.
Alino: eu sei que, sim ali é isso
Eduardo: praticamente cruz das almas nasceu com pessoas de fora desde os tropeiros fora os
índios desde os tropeiros e quem vei depois até hoje...
Alino: é... agora, sim é bom você ir lá em Chica , conversar com os mais velhos, bem mais velhos
porque eles poderão ter boas informações ...voce vai daqui passa pela Embrapa desce a
chapadinha ali né desce passa a o rio. Ó outro rio, o rio da estiva passa naquela ponte, na
esquerda cê vai pro tintureiro, tintureiro e engenho do são João pra direita você passa pelo
cadete, três boca ali a família do meu pai é dali depois ce segue vai passa depois da represa depois
você lá em cima na esquerda você vai pó tua na direita você vai pra o vapor, corta jaca, vapor já é
divisa com são Filipe
Ilza:é verdade, isso que eu ia perguntar mais por cima é mais perto né isso?
Alino:meu pai nasceu em são felipe na carteira dele tem de são Filipe
Alino: E pra esquerda você passou das três boca segue virou a esquerda primeira comunidade é
tuá. Ali você vai encontrar diversas família todos bem..
Eduado: negros
Alino: é
Eduardo: é possível que essa...
Alino: Agora depois dessa família são todos parentes mais adiante só tem branco, só branco
aqueles bicho amarelo
Eduardo: dentro de cruz ainda?
Ilza: dentro de cruz
Alino: dentro de cruz CE vai até o engenho de são João , engenho de são João ainda é cruz e pra cá
um pouco pra direita é que é são Felix e um local que tem que tem a divisa do município de Cruz
das Almas, são Filipe, maragogipe, são Felix um ponto que ... quatro município
Ilza: eu não consigo entender essa geografia daqui de cruz
Alino: é complicado é mesmo quando ce vai daqui pra salvador ce vai passa ne muritiba pra...
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Ilza: pra depois mangabeira pra depois vim muritiba de novo.
Orlando:muritiba é logo aqui na entrada do são José
Ilza: é na entrada do são josé
Eduardo então é possível se pensar ...
Alino: São José é mutritiba
Eduardo: nessa possibili... assim CE ta trilhando um caminho que são comunidades antigas negras
pra cá é pra quem vai pra maragogipe é isso? É no sentido de lá
Alino: é porque ali ta na divisa de maragogipe
Eduardo: maragogipe
Alino: é. Quem sabe eu num posso informar eu num tenho dados ( data), pra informar quem sabe
se ali num num foram é escravos pisiguido de de maragogipe que fluiro pra cá echegaro no tuá...
Orlando: É tem a tem a história daquela mulher que tem 107 anos na carteira mais ela diz que tem
mais e então ela ela ela mora no engenho são João
Alino: são João é
Orlando engenho são João
Alino: é per... do tuá
Orlando: E, e ela diz o seguinte que ela vei de lá de santo Estevão por cachoeira e veio, veio aqui
pra o o o engenho são João , trabalhou no engenho são João ali e um tempão falou sobre as
músicas sobre os samba num sei que lá e tal.
Alino: que que coisa maravilhosa também tem a igreja tem aquela música maravilhosa os padre
tem uns certo padre ai... agora tem outro lugar aqu que eu num sei também a origem, eu já lhe
falei aqui desse lugar é depois da tiririca...é, piaba?
Ilza: piaba
Alino: lá tem uma concentração enorme de afrodescendentes
Ilza:foi lá que eu ia começar
Alino: Todos parecidos cê já viu lá
Ilza: jáno tempo que eu fiz a expressão do curso eu já trabalhei lá
Alino: ce já trabalh... cê num reparo todo mundo é...
Orlando: onde é?
Alino: Piaba
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ilza:no, piaba
orlando: piaba
Eduardo:é pra esse lado né...
Alino: é pra lá pra quem vai pra sapé na embira você entra
Ilza:é é de onde sabe* a origem a primeira região da cidade
Alino:pela embira Você passa por , por ... Amaral né Amaral , tem embira lagoa grande
Ilza: é
Alino: Depois da lagoa grande ce pega boca da mata depois da boca da mata tiririca tem esse
lugar
Ilza: tem melancia também que é tudo ali...
Alino: melancia, melancia é outro lugar os representantes, os representantes maiores ate politica
melancia era esse menino( palmas) .... to esqueceno o nome é esqueci ele até me.... foi candidatoa
primeira vez pra vereador em 62 foi candidato a primeira vez cê nem sonhava em nascer ta veno.
Orlando: hum hum
Alino: ele tem um filho
Ilza: eu nasci doze anos depois
Eduardo: quando eu comecei a ver assim cruz sobre cruz uma coisa que a primeira coisa que me
chama atenção até hoje que é assim a ausência desse dessa história anterior as emancipações
então negros e índios aqui era uma coisa muito...
Alino: vaga, super vaga
Eduardo: muito...
Alino: agente procura e não acha em internet em lugar nenhum, já procurei quem tem...
Eduado: e uma coisa que eu vi também que é a discussão de que essa área fazia parte da
chamada capitania do Paraguaçu, foi uma capitania que foi dada por Duarte da costa e o que é
interessante é que essa capitania ela vem do paraguaçu até aqui e que daqui pra frente vem uma
grande concentração de índios e era exatamente na região que hoje é santa terezinha , pedra
branca, antiga tabela aquela região então me parece que cruz é uma espécie de de de de de
dinamite! É uma espécie que se agente pensar o que hoje cruz... é santo Antonio de Jesus,
amargosa...
Alino:
Eduardo: então me parece que é uma espécie de confluência dessas duas vertentes assim indígena
pra lá de sapeaçu inclusive o próprio nome de sapeçu e pra cá maragogipe cachoeira. Ai quando
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eu pergunto se essas comunidades negras tão concentradas pra cá me parece que há esse
movimento de negros e índios muito... e que num aparece
Alino: é isso é que os índios num se submetero e tal, tal o cara chegando aqui eles iam pra fugindo
pra lá e é correram pra cá foi os índios...tem outro lugar aqui que não tem muitas substancias isso
que eu vou dizer pode ser feito o estudo tambem acho que você já teve lá é da família de guaxine
Ilza: agente teve lá hoje eu não conhecia ali
Alino: Guaxine, Guaxine, Guaxine tinha um metro e mei de altura e tinha mais de quinze filhos e
esses filhos foi cazando cum cum parentes então... e de uma casa eles tinha pra mais de vinte
casas da família deles ali era um era um pastudo né assim era uma coisa mudena
Ilza: Vem Ca alino ali naquela comunidade por exemplo ela é chego anterior a universidade?
Alino: muito anterior
Ilza: é isso que eu queria saber por que agente teve lá conversando com a senhora ela não soube
dizer
Alino: A você fala , ah porque foi o seguinte
Orlanfo: mulher de Guaxine
Alino: o problema é o seguinte quando Landulfo Alves disapropriou essas terras em 1939 ele
disapropriou 99 propriedades , 99 pequenas fazendas e foi construiu um bloco de 4.000 tarefas de
terra a a maior área contínua que tem pela região mais os moradores que tiveram suas fazendas
desapropriadas continuaram a morar os moradores continuaram no local alguns foram
aproveitados como funcionários da escola garimfeiros trabalho no campo e outros ficaram lá
plantando roça como eles estavam e tem e tem bisnetos de primeiros habitantes e continua
plantano mandioca e fumo naquelas terras que foram compradas pelo governador compraram
mais num foi entregue nunca ali dentro tem a fazenda mangueira tem varias fazendas ( celular
toca) desculpa ai.
Alino: oi
Eduardo: o nome da fazenda do seu... a maior fazenda...os sem terras não invadem
Gabriel: fazenda gran, fazenda...
Alino diga ai minha filha
Eduardo: tinha uma maior fazenda ali que os sem terras não invadem porque é a única que tem
dono quando eles invadem que a faculdade chega diz: não não é seu tem dono. E eles discubriro
isso num cartório lá em Pernambuco
Alino: ta bom num posso não
Alino:Sim então vamos conjecturar aqui essa família de Guaxine engraçado ele tem uma
característica de pigmeu mermo
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Ilza: hum hum
Alino: Ele é... os filhos já tão maiores porque foram casando um com o outro mais ele era... Luiz
Guaxine, gente boa, meu amigo, será que ele esse, essa, esse ungüento todo essa essa população
ai quase como flor não insistia vamos dizer não foram escravos vindo que se instalaro ali naquela
naquele local e depois quando landulfo disaproprio eles continuaro ali
Ilza: até o jeito deles falar...
Alino: É os netos dele trabalham hoje ali que ele já morreu
Gabriel: cheu fazer uma pergunta existe a possibilidade de eles ter trabalhado como escravos ali
naquele local, naquela terra
Alino: é provável, pode ser porque
Ilza: Porque era uma fazenda e foi disapropriada né?
Alino: mais eram muitas fazendas né?
Ilza:Hum
Alino: Agora uma grande parte da da escola era do do do de posse dos passos campo limpo...uma
uma das fazendas era, era dos passos
Ilza: onde é campo limpo alino?
Alino: você não tem a escola de agronomia, você desce lá pelo. Estavo.
Ilza: hum sei
Alino: Não tem os animais da escola
Orlando: sapucaia
Alino:sim, isso, melhor , cê vai pra sapucaia em vez de entrar na sapucaia segue
Ilza:Passa direto
Alino: Ai um quilometro depois tem cerca e mais a pra baixo tem a casa e afazenda ali
Orlando:ah eu lembro nós fomos!
Gabriel : agente já foi lá mais não consegui entrar
Orlando: Foi lá mais num conseguiu entrar
Alino: é porque não tinha ninguém né
Gabriel: É porque agente não tava autorizado a entrar na verdade, então agente não quis passar a
cerca né o...
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Alino: tinha gente lá
Alino: Não mais pode passar não tem nada não, ali é passage mesmo tem um caminho e a
esquerda tem um um um outro caminho que da no outeiro redondo
Gabriel: é
Alino: eu vou sempre por ali
Orlando:Pra outeiro redondo, por ali é
Alino: é
Ilza: ô alino aquela região ta ali na escola que chama candeal
Alino:sim. Ali era um palácio , um palácio
Ilza: É isso que eu quero saber
Alino: palácio do governo ali era o seguinte se um fila da mãe de um governador que suscedeu
landulfo alves e outros nomes ai ...família gente culto preparado... saiu landulfo e botaro um
general Renato Onofre de Pinto Aleixo que se dizia Renato é nome de gente Renato Onofre dos
santo é pinto é nome de bicho e Aleixo que desgraça é essa
( risos)
Alino: Esse pinto Aleixo chegou aqui e gostou das terras. Vou mandar fazer um palácio aqui pra
mim pra passar o inverno, fez um palácio enorme tem uma larera lá não sei é se ainda existe, tem
uma larera tinha uma capela tinha uns oito quarto hoje mora cinco ou seis famílias dividiu mais
aquilo é o quarto palácio do estado da Bahia tem Ondina campo grande
Ilza: ih é uma história perdida né?

Alino: aclamação e aquele dali o quarto é aquele ali
Eduardo:Fora de salvador só tem aqui
Alino:Mais ta totalmente destruído
Ilza: e ninguém comenta na cidade
Alino:é agora eu tenho um livro que eu falo palácio do candeal
Ilza: mais eu falo assim a história num num... nem eu mesmo nunca ouvi falar
Eduardo: o que é que o senhor pode nos falar de sapucaia, sapucainha e baixa da linha
Alino: oi,a sapucaia é, quando a escola foi disapropriada desses terreno é muitas pessoas vendero
as terras ou... pra pra pra faculdade ficou uma parte bem próximo assim eles cameçaro a fazer
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casa ali e aquilo foi desenvolvendo e hoje sapucaia tem mais casa den do terreno da escola do que
da própria sapucaia.
Eduardo: mais já existia, existiam pessoas morando ali? Quando esses outros chegaram?
Alino: existiam lá no
Eduardo: então sapucaia é bem anterior a escola?
Alino: é exatamente, mais não daquele tamanho a sapucainha é mais adiante, fizeram algumas
casas em quantidade menor e, ai batizaram sapucainha em homenagem a sapucaia, e a baixa da
linha foi um lugar é... porque a linha do trem ela da uma margem de terra não sei quantos metros
Gabriel: quinze metros
Alino: de uma margem pra outra, o pessoal não tinha onde morar botava lixo no rio ali perto que
facilita muito a água ai foram fazendo casa como a divisa da escola ia até a divisa da estrada de
ferro eles foram invadindo a escola e hoje a linha tem mais casa dentro da escola como a sapucaia
do que em volta da linha
Eduardo: mais são locais, é estação antiga?
Alino: é linha de trem, a estação pombal aquela estação
Orlando: estação pombal aonde é
Alino: É na baixa da linha
Orlando: ali era uma estação
Alino: estação de trem, ali arrancaram tudo até a caixa d`gua outro dia eu passei lá tavam
martelando pegando o ferro ali era uma estaçõa maravilhosa bonita dia de domingo era o lugar de
passeio era lá. estação do pombal
Orlando: e o pombal era ali como se fosse a sapucaia
Alino: não o pombal, não a sapucaia é pra cá, a sapucaia é depois da escola ded agronomia
Orlando: ô não é isso, é como se fosse a linha aquele lugar
Alino: alinha é linha de trem mermo ,quando vai pra linha linha de trem,linha vem de linha de
trem
Orlando: e estação tá em que em que lugares
Alino: ali mesmo ali é...a região é do pombal a estação
Orlando: hum
Alino: ali os... tem os moradores tudo aquela, aquele túnel tem ali cê vino pra cá pra trás siguino o
rio ali mair pra cá é que era a estação ainda se encontra os escombro lá da estação pô cê ter uma
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ideia aquela estação que o povo chama de estação velha, é estação nova na entrada da cidade que
não é na entrada da cidade
Orlando: então a lin, a baixa da linha, como existia a estação a estação divia ser pra atender
alguma, algum público né os morador né?
Alino: estação de trem
Orlando: Estação de trem isso mesmo
Alino:o pessoal ia pra lá...
Orlando: veio a linha de trem pra atender...
Alino: o pessoal da cidade todo ia pra lá, o padre Neiva quando vei pra Cruz das Almas a primeira
vez, ele vei saltou lá no pombal, saltava e tinha umas bagaginha uns carrinho velho ai pegava os
pessoal e trazia pra cidade a cidade era apraça
Orlando: ah sim
Eduardo: de quando é essa estação do pombal 1800?
Alino: pera ai isso que eu to querendo ir logo lá a estação nova que o pessoal, o pessoal todo
mundo conhece que chama de estação velha na entrada da cidade atual porque essa entrada da
cidade é de 1870, a esta, a entrada antiga era lá pela escola de agronomia, pela tabela
Orlando: pela tabela
Alino: onde tem o portão mais bonito da escola era ali porque vinha de salvador ali entrava na
escola. Aquela estação é de 1954 tem 65 anos quando aquela fez... foi Juscelino Kubitschek... pra
transportar minério, quando Juscelino começou aquela outra ainda estava funcionando há 60 anos
atrás, aquela de lá deve ter ai uns 120 anos mais ou menos, 120 a 130 a do pombal, num ixiste
mais.
Eduardo: A estação pombal
Ilza: Que é na linha?
Alino: que é na linha!
Eduardo: dexa, deixa eu entender a estação do pombal tem aproximadamente 120 anos
Alino: é
Eduardo: então quando tinha a estação do pombal, já tinha a linha, óbvio!
Alino:A estação só botou porque tinha passageiro...
Eduardo: que vinha
Alino:Que circulava na linha
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Eduardo: então isso que r dizer que as pessoas que trabalharo na construção dessa linha,
trabalharam há 120 atrás, não é isso?
Alino: é
Eduardo: Então aquelas pessoas que moram hoje na comunidade da baixa da linha que são
descendentes das pessoas que construíram a linha tem no mínimo 120 anos ali, né isso?
Alino: é mais atualmente a maioria é gente que trabalha na escola. Mais tem os descendentes os
ascendentes vamo dizer, cheu precisar mais ou meno é meu avô Cicilio do pó..... é gente boa era
um bicho grandão filho de uma escrava, mais ele ficou rico... o pai dele era, eu já contei essa
história, o pai dele era muito rico fez um filho com a escrava
Eduardo:Aqui mermo em cruz?
Alino: aqui mermo em cruz ai ficou em casa trabalhando com ele na roça e os filho os outros do
casal chamava foi.... em salvador, quando ele tava com uns vinte e poucos anos ai o pai ficou com
pena dele e deu a ele uma uma área de terra 800 tarefas de terra era um pedacinho naquele
tempo.
Risos
Alino:ai só que a mata era uma mata fechada, pervesidade, pervesidade, da uma mata a um cara
jove pra que, e ele deu uma sorte na vida, no traçado da estrada de ferro cortava a fazendinha que
o pai dele deu no meio ai era muito amigo dos Passos de Major Alberto bisavô de Marx... ai ele o
que é que eu faço, rapaz você deve passar agora faça um acordo dê só passar onde o nome der.
Pescou o pai ...dormente que era madeira. na sua mão,ai fez o contrato meu avô vendeu or
dormente de iaçu que era Paraguaçu no tempo vinha de Itaberaba até cachoeira todas as
madeiras foi vendida por ele, foi o primeiro antiecologista...
Risos
Foi o primeiro antiecologista
Orlando: mato a pau
Eduardo: Essa linha vem de iaçu é?
Alino: mato a pau, literalmente
Eduardo: essa linha vem de iaçu?
Alino: heim?
Eduardo: Essa linha vem...
Alino: é vem do Paraguaçu, que hoje é iaçu
Eduardo:é a linha vem de iaçu ... pombal
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Alino: pombal. Agora vamo ver o seguinte, eu tenho 70 ano, meu avô, é se fosse vivo divia ter
quanto? Eu lembro de meu avô com 90 morreu com 103 ano, ele morreu com, eu me lembro com
era mais ou menos isso 120, 130 anos porque foi nessa época que ele vendeu a madeira... foi mil
nós estamos mil,mil foi mil... no inicio do século passado cent...mais ou ,menos isso e... agora eu
não não sei se exatamente aqueles moradores dali começaram com os empregado que
construíram a a a a aquilo ali. Porque dos trabalhadores que construíram a escola de agronomia,
aqueles quatro prédios principais , a maioria foram trabalhadores é... pessoas que moravam lá
perto. O Chico mangueira eu agora escrevi um artigo ta saindo no jornal agora: o centenário de
Chico Mangueira, Chico mangueira nasceu na fazenda manguera e hoje é parte da escola de
agronomia, já da UFRB.
Ilza: e é um dos que tão querendo despejar né?
Alino: é, e ele, não né aquele Chico não é outro né...
Ilza: né ele não?
Alino: não esse Chico é pai de Dida mora defronte ao ginásio.
Ilza: a ta esse é o, é o pai de deres eu acho o pai do pessoal ali em frente ao CEAT
Alino: é
Orlando: Chico mangueira
Alino: Chico mangueira, Chico mangueira. Ai ele é... trabalhou na construção da escola, depois vei
morar na cidade, mair muitos trabalharo na construção e ficaro lá dentro agora da linha eu num
sei, mair pode ser que tenha alguns que tenha ficado ali memo, agora o o, na re , na realidade
começou aquele aquela aquele povoado aquele bairro da linha com a dificuldade de habitação, né
o cara casar ter a vida dele ou mora junto ai a a tinha um terreno ali ele chegaro lá construía.
Quando cê vai daqui pra sal, pra sapé do lado esquerdo, tem uma rua imensa toda construída em
cima dos terreno da linha, passava ali, e ali pegou o nome linha mermo. On, onde vai morar? Ali na
linha. Ficou a comunidade ali
Eduardo: O senhor tem noticia do que era aquele antes das fazendas, o que era que existia ali
antes das fazendas?
Alino? Na, na linha?
Eduardo: década de 99 ...
Alino: a ali era pequenas fazendas,com aquelas casa de fazenda, algumas existiam e existe até
pouco tempo, tem uma tem um cara chamado, Francisco Ribeiro da Costa, a mulher dele era
professora ele morou numa fazenda que tinha mais de duzentos anos, num s, eu acho que ainda
está viva essa fazenda
Eduardo: pera aê cheu entender de novo tem um senhor que mor que nasceu em uma fazenda
que essa fazenda tem mais de duzentos anos ali
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Alino: ele não nasceu ali
Eduardo: a sim na fazenda...
Alino: Ele só morou nessa fazenda porque o governo disapropriou as 99 propriedade mais deixou
todas as contruçoes que estavam dentro. O governo. Porque num num começou a explorar e
nunca exploro até hoje, nunca, nunca exploro são quatro mil tarefas de terra bem inaproveitável,
então existe muitas propriedades que ainda tem a merma for formação de antigamente, algumas
modificadas ,milhoradas etc. essa fazenda você indo pra escola de agronomia , pra UFR... eu só
chamo escola de agronomia porque eu sou do tempo antigo
Ilza: (risos) você não a cidade toda
Alino:Você indo pra estrada de ferro, você indo pela estrada de ferro
Orlando: hum hum
Alino: você vai vai vai quando você ver as casas dos professores, ai vira a esquerda bem defronte
assim tem uma casa e essa casa... é uma casa super antiga né e tem muitas por por den da escola,
tem construção nova mais tem muitas casas de mais de duzentos anos
Duardo: Mais de duzentos cê ta falando o que do século XIX
Alino:Não duzentos... mais de cem anos
Eduardo: mais de cem anos, agente ta falando de século XIX, meados do século XIX
Alino: é
Eduardo: então provavelmente nessas fazendas mesmo pequenas
Alino: tinha um tinha um pequeno produtor uns com 50 tarefas, com 100 outros 200 outros com
300, ali tinha família criava o gado plantava feijão, plantava mandioca e fumo
Eduardo: hum hum
Alino: era...
Eduardo: e esses pequenos proprietários era o que?
Alino: eram donos daquelas
Eduardo: eram negros, eram descendentes?
Alino: é
Eduardo: porque agente ta falando de século XIX
Alino: mais tinha muitos que eram negros
Eduardo: negros alforreados
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Alino: tinha tudo isso
Eduardo: meeros pequenos proprietários
Alino: tudo isso, tudo isso, o mesmo regime de rendero, nos tempo de rendero geralmente os
afrodescendentes eram rendeiro, alguns tinham propriedade mair poucos no caso de meu avô
Eduardo: agora a história dos rendeiros elas também remetem assim agrandes fazendas
Alino: é
Eduardo: que tinha escravos e que foi... então assim se agente tivesse fazendo algumas
especulações eles já chegou aqui no século XVIII. Essa ocupação ai assim né. Uma fazenda tem
duzentos anos tem rendeiro, quer dizer esse cara que ta trabalhano lá nele chegou ali ou ele já
estava ali e ,e comprou aquele pedaço... então agente já foi... agente já ta falano de cruz no século
XVIII
Alino: Hoje, hoje ainda existe fazenda daquela época eu já falei de seu Américo que é a divisa com
a escola que o governo tentou comprar e ele não vendeu, ele já morreu a mulher dele morreu
com cem anos a muito tempo atrás, ele mora ali perto do hospital sabe onde é o hospital da
escola? né hospital daqui da rua não.
Ilza: sei
Alino: Ainda tem uma fazenda daquele tipo, ali. Agora, tinha todo tipo ali a maioria de propriedade
rural, proprietário ruarl, era de ... porque disapropriou aquilo em 1939 há 75 anos atrás já existia a
fazenda toda não tem mais de 100 anos, né, porque já, já tinha casas velhas eu me lembro que em
1960 há 50 anos quando eu entrei na escola tinha muita daquelas casa, a casa de maçu da carroça,
bem antiga as vez os parente faz o quartinho do lado mermo da casa de adobo, velha aquelas
madeira por dentro
Eduardo: falar da história de cruz a partir da emancipação é deixar muita coisa de fora né?
Alino:Muita muita muita
Eduardo: então, essa essa, esse contingente de trabalhadores , né de meeiros de rendeiros de
posseiros de num sei né isso ai ta, cê ta falano do século XIX bicho!
Orlando: até chegar no avô de Alino, tem muito caminho por ai já
Alino: o problema rapaz, antigamente essa coisa de rendeiro era uma coisa horrorosa, eu me
lembro que meu avô tinha, ele dava casa e uma meia tarefa pra o cara plantar o cara dava três
dias de graça pra ele os fazendeiro não precisava ter empregado, não precisava pagar nada, era
três dias de graça cada um, ele tinha trinta rendeiro ele tinha 90 dias de trabalho gratuito pra ele,
era uma exploração terrível e geralmente os descendentes de escravo e tal, pegava essa, essa
boca
Eduardo: não o senhor falou ai ta falano de muito pra cá né e cruz pra cá o que é o que era? Pro
lado de sapé pro lado de santo Antonio?
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Alino:pra cá como?
Eduardo: pro lado de sapé
Alino: pro lado de sapé, pro lado de sapé.
Eduardo: é pra cá né?
Alino: ali foi o principio das embira aquele lugar e tem essa história que eu falei pra vocês que foi o
principio dali pra cá vinha sapé que era distrito de Cruz das Almas né e ia até a divisa com Castro
Alves, tanto que estação de Sapé, é uma estação de trem é den do município de Castro Alves, dali
pra cá era o distrito de ... criação de gado
Ilza: e baiza do palmeira?
Alino: baixa do palmeira
Ilza: morava a elite de cruz das Almas?
Alino:não morava um cara morava um cara que foi prefeito aqui , tinha um cara, tinha um cara
aqui chamado Januário Velame, velame ere cumpadre de major Alberto filho do senador
Temístocles major Alberto foi o cara mais puderoso daqui, ele mandava em tudo ele era tão pud...
Orlando: esse januário Velame ele parente daquele pessoal ali da rua da jurema, duma senhora
que baixinha.... ela diz que vei daquela região de lá pra cá
Januario velame é pai de dona tuna dona tuna é mulher de Edmundo Leite que foi diretor do,,,,
que morreu pai de Sérgio, que tem um residencial ali que ...pai de tarso que agrônomo, morava no
bairro palmeira na fazenda que foi do avô
Ilza:tarso é um que foi prefeito não?
Alino: não não tarso era um agrônomo aqui de cruz das alms não tem a secretaria ali na rua do do
do hospital, num tem a secretaria ali na rua do hospital
Orlando: sim ali
Alino: num tem a secretaria ali numa casa
Orlando: sim
Alino: Edmundo morava ali e a mulher dele chamava tuna, Antonia Velame, filha de Januário
Velame
Ilza: eu observo assim baixa do palmeira o padrão da arquitetura as casa é totalmente diferente
de cá do centro
Alino: é era o lugar de gente mais mitido a besta aqui na região era ali
Ilza: é
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Alino:todo mundo falido.
Ilza: é por isso que eu tô perguntano se ali era o lugar da elite
Alino: meu padrinho era de lá meu padrinho chamava Jose Batista de Magalhães
Ilza: as casas, tinham pisci, as casas antigas tinha é pisci, piscina não é... banheira
Alino: é
Ilza: e são casas velhas né
Alino: é
Alino: a fazenda de tarso esse tarso que é agrônomo, recebeu a fazenda que foi de herança do avô
Januario e tomou o dinheiro da caixa econômica cê já viro a dele né, pra criar porco ai faliu fico
deveno ai foi embora , hoje tem um hotel no morro de São Paulo, numa casa de veraneio do pai
ele transformou em hotel esse tarso ai casaro com o irmão de Zé, Zé guilherme , conhece? Ze
Guilherme que só anda tomando uns gole alique era bisa, era bisneto d Francisco Antonio que era
o cara mair rico de Castro Alves, mais essa história não adianta vamo voltar pra cá, tem
umbaubeira to interessado ali que ele falou pra lá. Então aqui tinha a cidade, tinha cruz das Almas
Ilza: no centro de sapéaçu tem, escora, escola rural de sapeaçu,deve ser do período que sapeaçu
era distrito de Cruz né?
Alino: é
Ilza: que tem essa escola ruarl no centro da cidade
Alino: quando sapeaçu se separou em 1952 levou-se baixa do palmeira também também baixa do
palmeira tentou ser cidade tem até habitantes mair não tinha território, pega tudo
Ilza: é
Alino: bom, é então o que é aconticia, é Cruz das Almas foi crescendo assim mais ou meno e lá em
baixa do palmeira os fazendeiro foro fazendo casa, nas... mais próximo uma da outra ai virou
aquela comunidade, sapé e baixa do palmeira é como se fosse, uma uma réplica, uma uma região
vamo dizer é num sei o que eu diria são pessoas que fazendeiros donos de terra, cria gado e tal e
passa aquela pose de rico então vai numa ciadade grande vê uma coisa e quer fazer lá, sabe com é
mais ou menos isso... sim Januario velame é de lá de baixa do palmeira ele não fazia nada, tinha
uma fazenda o gado tava lá o vaqueiro lá cuidano ele passava o dia todo jogano baralho, vivia de
jogar baralho e era muito amigo do major Alberto ai pricisou-se de um homem que não fosse da
família ai... vou botar você pra ser prefeito ele era semi analfabeto num sabia ler, ler nem escrever
praticamente sabia assinar o nome, foi prefeito foi quem construiu a cadeia publica aqui onde
hoje é casa da cultura ai um dia os neto dele .... seu avo seu bisavo era um cara muito previdente
preocupado com a descendência dele, fez uma cadeia bem sólida
Risos
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Alino: ... pois é essa família Velame é a... tem um até um Ivo velame que foi diretor da faculdade
de arquitetura é da lfamilia dele
Ilza: Tem até uma comunidade chamada velame deve ser da família então né de sapé.
Alino: de sapé deve ser parente é de velame. Eu sei que ali os... passa aquela impressão que são os
granfino né mais é isso são pobres mintido a besta. Tem mea dúzia de cabeça de gado e tal acha
que é bacana ... mair num tem ninguém assim o cara de mais que participou da historia foi esse
daí Januario só os outros não tem... tem aquele Dilto velame que é parente da família velame que
é dono do posto aqui de gasulina que faliu também é... mais num tem...e sapé, sapé é uma
comunidade mais pobre do que Cruz das Almas na época era por exemplo ... vivia de fumo,
mandioca da merma maneira que ele num tinha muita diferença
Orlando: Agente ta com uma dificuldade muito grande em buscar essa as entrelinhas da coisa né
do do do ...
Alino: isso que
Orlando: esse fio da meada da escravidão
Alino: É isso , é isso é que eu eu também tenho dificuldade o... o conselho
Orlando: que quando eu via é alino comentando essas coisa eu digo pô, mais Alino só conta a
historia do do dos da hegemonia dos hegemônicos mais cadê o os...
Alino: os sofredores
Orlando: os sofredores exatamente por essa dificuldade
Alino: e o sofrimento era grande.... o meu avô que contava ele por ser preto né....
Orlando: e até hoje Cruz das Almas é uma cidade muito assim sabe atípica até no recôncavo é uma
cidade altamente preconceituosa né do ponto de vista assim conservadora
Ilza: mais não se diz preconceituosa
Alino: não se diz é
Eduardo : o senhor falou que o avô do senhor foi, foi né filho de escravo
Alino: é meu avô foi filho de uma escrava
Eduardo: de uma escrava
Alino: Escrava do meu bisavô
Eduardo: sim
Alino: meu avô era magro alto bem escuro. Eu tenho um retrato dele lá em casa
Eduardo: aqui em Cruz
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Alino: aqui em Cruz. Ele... na pumba o terreno dele ia do são José. Sabe onde é são José? São José
era ali beija flor quando agente entra ali em são Jose Não tem ali beija flor ali abria e ia até a boca
da mata tudo era de meu avô, tinha era terra ignorante que era retado porque não estudo
Eduardo: o avô do sinhô...
Alino: Agora era inteligente.
Eduardo: o o o bisa, a bisa como é a bisavó do sinhô era escravo
Alino: escravo
Eduardo:Lá na pumba?
Alino:É filha de escravo
Eduardo: Na pumba mesmo?
Ilza: e eles nasceram lá
Alino:Heim?
Ilza:Era nascido lá mesmo na pumba?
Alino: eles eram de lá
Orlando: agora vocÊ tem assim um, onde é que agente pode pegar assim registro de eis escravo
aqui só no outeiro redondo agente encontra será?
Alino: é capaz de lá encontrar o pessoal ligado a igreja, porque a igreja era escravocata você sabe
Orlando:Hum hum
Alino: então o pessoal ligado aigreja você vai encontrar nos livro lá dizendo escravos da igreja. A
igreja tinha escravo lá pra como é tinha um ...
Orlando: nesse livro de Ramiro* fragra é tem uma história de um escravo que matou o padre e
cortou em pedaços mermo
Alino: é porque o padre... esse negosso de pegar bacio sabe o que é bacio? Que o pessoal chama
de pinico
Eduardo : pinico
Alino: é pegava pro padre... O padre fazi a otrabalho dele ele tinha que ir correno pra pegar
Orlando: na igreja tinha também cana, plantava muito cana de açúcar
Alino: minha igreja é super atrasada anda atrás da história totalmente só toma posição depois que
não tem mais jeito, ó a história da camisinha aí.
Ilza: é
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Orlando: quenem a historia de Glileu né, Galileu, agora, agora ...
Alino: falnado nisso eu vi esse filme de Galileu tem uns quinze dia rapa, duas hora da manhã. Que
coisa né aquilo? a igreja...
Orlando: somente em 1988, 89 não to bem lembrado que a igreja perdoou Galileu
Alino: todo, todo grande movimentominha igreja só entra depois que não temais jeito todo
mundo já foi eu vou na rebaba
Risos
Eduardo: a bisavo do senhor é de quando
Alino: heim ?
Eduardo: a bisavó de senhor é de quando mil oitocentos e quando
Alino: olha, ontem minha mulé pegou o... certidão de casamento da minha mãe e eu não sei se
naquele tempo botava... mais tem que olhar pa vê tem lá em casa
Orlando: ai sim
Eduardo: Ai é mil oitocentos e alguma coisa no inicio
Alino: é porque meu avô tem vamo dizer, eu não sei exatamente aqui agora, mais tem vamo dizer
40 anos que morreu com 113, 103 anos
Ilza:Ele morreu com 103 mais 40...
Alino: com 140 , 150 anos atrás dá o quê? 1850, não é?
Ilza: é isso mermo
Alino: é isso que eu falei metade do século de 1800
Eduardo: o avo do sinhô
Alino: é
Eduardo: a mãe do avo do sinhô . o avo do sinhô nasceu na pumba então agente já ta em 1700
Alino: mais num era pumba não, num chamava pumba não
Eduardo: sim aquela região...
Eduardo: então é 1700, ali agente ta falando de pessoas, faílias
Orlando: não mil oitocent...
Eduardo: se o avô do seu alino foi de 1850, a mãe dele foi de quando? Foi de no inicio de 1800
quase mil setecentos e alguma coisa que nasceu
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Orlando: a mãe dele é de é...
Alino: meu avô, meu avô eu me lembro que era no já no fim de mil oitocentos e... que ele nasceu
em mil oitocentos e setenta por aí
Entaão se a mãe do sinhô, do avo do sinhô tivesse seus 50 pra 30 anos
Alino:mair naquele tempo era muito muderna
Orlando:Não quando ele nasceu ela tinha uns vinte anos, ela tinha vinte anos mais ou menos por
que ela era escrava
Alino: é uns vinte ano
Eduardo: dá quanto ai
Alino: 150 anos
Eduardo: 1850
Alino: isso
Orlando: ela era escrava e senhor gostava de menina nova né e ai pegou a menina...
Alino: meu avô, meu avô
Orlando: talvez até menos
Alino: meu avô era irmão de um cara chamado fausto santos já viu falar em Edgar Eloi era um rico
que tinha aqui e tem uma casa enorme per do CEAT ali pra dentro...onde o o negosso da pizza ali
de junto da fornalha
Ilza: a sim sim sim
Alino: de jun da fornalha não tem uma casa bonita lá pra dentro
Ilza: sim
Alino:lá pra dentro abandonada
Ilza: sei
Alino: aquele cara era sobrinho de meu avô, o pai dele era irmão de meu avô mais ele era o filho
do casal, mais a família é toda rica cheia de fazenda a porra toda, fazenda de fumo
Orlando: alino eu vou perguntar a você eu sei que você é católico
Alino: foi
Orlando: então você conhece muito bem o é é é eu acho que você deve conhecer muito bem essa
questão da religiosidade aqui em termos de os terreiros de candomblé por exemplo qual é o
terreiro, o terreiro...
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Alino:já freqüentei muitos, eu freqüento freqüento não vou, num num, não é minha fé mais eu
vou
Orlando: qual foi o primeiro terreiro de candomblé que as pessoas tem aqui, que... esse é o
terreiro...
Alino: rapaz eu não me lembro não mais eu ouvia falar no cozinho...bom eu num me lembro num,
num sei lhe afirmar , eu não sei
Gabriel: Dacocidê
Alino: heim?
Gabriel: Dacocidê
Alino: é o que?
Orlando: falou o quê?
Gabriel: Dacocidê o nome do trreiro que o senhor tava falano
Alino: sim
Gabriel: é esse que ce tava falando ai foi
Alino: foi, ma. Ma
Gabriel: era dacocidê
Alino: não eu num me lembro não eu eu... porque tinha eu ouvia falar muito mais agente tinha
pavor porque o padre , o pai adgente
Orlando: demonizava
Alino: demonizava. O padre Deraldo mandava dar pedrada nos crente quanto mair no candomblé.
Chamava agente pra dar pedrada o padre Deraldo que tinha aqui. Deraldo... mandava dar pedrada
agora...
Orlando: tem aqui registrado isso em torno de 34 anos de candomblé, de terreiro de candomblé
Alino: atualmente
Orlando: atualmente em Cruz das Almas, aliás registrado que tem mais do que isso
Alino: tem mais
Orlando: agora tem um dos mais antigos tem aquele...como é o nome dele? Dali perto do... aquele
terreiro de... como é nome dele rapa
Alino: tinha o de branco da estrada de ferro que morreu
Orlando: Tinha o de branco da estrada de ferro mais antes de branco
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Alino: tinha o daquele da sapucaia, daquela mulher lá da sapucaia... é bem velho por que eu já
tive...
Orlando: seu Edézio
Alino: não já é mais...não Edézio não é muito é mei camuflado...
Gabriel: é um que fica na parte do alagados
Alino: é perto da fonte
Gabriel: ah, ta dezativado
Alino: ta dezativado ali?
Gabriel: o pessoal falou que ela vem de vez em quando, a mãe de santo né
Alino: é
Gabriel: ela vem de vez em quando mais não fica ali não
Alino: tem, tem um lá na, no no no toquinha depois do toquinha lá na na Capivari ali também tem
um...
Gabriel: é de dona Mariá?
Alino: não é de um cara ali de um rapaz irmão, sobrinho de um que tem um candomblé lá no sanca
Gabriel: hum
Alino: o do sanca é grande, mais ai é Muritiba
Orlando: ... ele é famosos aqui rapaz em Cruz das Almas deu um branco agora não lembro o nome
dele, é do do terreiro de candomblé. Mais...
Eduardo: sabe o nome da fazenda que o avô do senhor era escravo?
Alino:heim
Eduardo: E o nome do dono da fazenda
Alino: avó?
Eduardo: bisavó do senhor era escravo
Alino: é na fazenda do próprio meu avô a fazenda dele.
Eduardo: aonde?
Alino: quem sabe eu não sei nem o nome dele direito. O pai de meu avô mais eu vejo, eu tenho
isso lá no...
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Orlando: mais o nome de seu avô é qual?
Alino: Cicilio José dos Santos
Orlando: cicilio José dos Santos
Eduardo: porque agente tem uma pretensão
Orlando: seu avô é daqui mesmo de Cruz ?
Alino:Daqui de Cruz é.
Eduardo: tinha a pretensão de ir lá no outeiro
Orlando: é
Eduardo: e agente ta querendo fazer esse , esse resgate, essa essa esses levantamentos dessas
fazendas antigas então pra agente entender mais ou menos o período de ocupação aqui porque
teve fazendas certamente teve negros trabalhando
Alino: a fazenda... onde era a fazenda de meu avô se vocês quiser eu levo vocês lá, a fazenda velha
parece que já ta só os escombro que ficou mais da pra ter uma noção do local mais se vocês
quisere ir na pumba é fácil.
Orlando: outra coisa que eu ouvi foi na lá no...
Alino: é perto daquele campo de Maçu.
Orlando: no engenho são João, nós vimos o engenho assim os escombros lá dentr do mato assim
no engenho são João
Alino: é
Orlando:E ali pessoas recentes trabalharam ali então destruíram numa rapidez assim incrível, tinha
um riachozinho que passa assim e uma casa assim bem, casa antiga né, então lá no engenho de
são João tem, tem uma senhora essa que tem 107 anos que diz que foi... trabalhou ali no engenho
e tal muitos anos
Alino: voce pela zona rural pode encontrar muita gente velha gente de 100 anos por ai que pode
ter informações boas também.
Eduardo: uma coisa agente Cruz precisa reter essa história pelo menos a história social
Orlando: é
Eduardo: essa precisa ser mexida. Os atores ficaram de fora da história
Orlando: é mesmo porque quando você vai falar em Cruz das Almas assim você ver as pessoas
começam a falar das famílias nobres, mais por exemplo, seu Rito aquelas pessoas que resistiram
foram de oposição não existe história, eu eu fiz uma entrevista com seu Rito em 2002 ai pedi uma
menina uma jornalista né ela gravou tudo e tal e eu fiquei com a fita só que eu perdi a fita!
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Alino: ô , eu, eu
Orlando: ai eu fiquei eu tenho uma matéria somente com seu Rito. Assim só uma matéria
Alino: no ultimo livro meu eu homenageei ele
Orlando: No inicio de cruz das Almas
Alino: eu to com os dados, pra escrever um livro sobre a vida dele mais ainda não tive tempo
Orlando: ilza como é nome daquele rapaz, pai de santo que tem um terreiro é
Ilza: aonde?
Orlando? Han
Ilza: onde
Orlando: vai dizendo ai os nomes dos pais de santo famoso daqui
Ilza:Arlindo?
Orlando: Arlindo
Alino: Arlindo, seu Arlindo, seu Arlindo é Muritiba
Orlando: é Muritiba lá no dele né
Alino:é no posto sanca ali
Orlando:E aquele que tem na rua do são Benedito, são Benedito é?
Ilza: Vadinho
Orlando: Vadinho
Ilza: mais todos eles agora tem um terrero na zona rural
Orlando: na zona rural né.
Alino: é
Ilza: Eles não tem mais não fica mais em casa
Alino: o o seu Arlindo, o sobrinho dele tem um lá no Capivari, depois de toquinha ali.
Orlando: ta bom né.
Eduardo: agora já ajuda...
Alino: eu não tenho é vamo dizer assim, certos dados sobre a escravatura aqui eu nau tenho
Orlando: e essa questão do...
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Alino: esse trabalho de vocês é maravilhoso vais resgatar a história dessa terra
Ilza: e é o meu livro
Orlando: eu to pensando uma coisa: é ver essa questão da história e essa parte da questão da
escravidão, mas tem também a parte da resistência
Alino: é
Orlando: As pessoas os populares da cidade que se destacaram né contra esses setores mais
hegemônicos que se tinha esses setores hegemônicos tinha a oposição e tinha setores populares
também
Alino: tinha as pessoas dominadas também , aqui tinha um cidadão chamado Alexandre depois ele
perdeu o braço começou a chamar Alexandre cotó ele ele é... era cara ligado ao pessoal da família
passos naquele tempo o ato de cortar cabelo era máquina zero, ele era bem escuro alto ai ele tava
cortano o cabelo aqui, o cara passou a maquina quando chegou aqui no mei corta com uma toalha
aqui, quando chegou no mei chegou um menino na porta e disse assim: “ seu Alexandre o major ta
lhe chamando” ele puxou a toalha e saiu desbandada carreara no meio da rua com a metade do
cabelo cortado.
Ilza: ave Maria
Alino: ele tinha o domínio. Tem a a cova do negro nem toquei nesse assunto, a cova do negro é lá
ali onde é a igreja de são Roque, lá na assembléia. Eu num sei essa historia direito mais eu via meu
pai contando que foi um negro que se ousou parece que com uma uma filha de um desses branco
dos passo ai , ai mataro e interraro lá numa cova que era mato puro lá né, ai ficou conhecido o
lugar como cova do negro.
Ilza: ou seja todo mundo sabia né
Alino: sim, tem caso de, de, de negros que foram mortos ai interrados mandado matar por Lauro
Passos... é tem muita história verdadeiras outras versões mais é isso. Essa da cova do negro ficou
famosa pelo local
Orlando: fica aonde?
Alino: não tem a assembléia lá
Orlando: sim
Alino: até a rodoviária desceno a rua do outro lado
Orlando: ali onde Mário do jornal mora por ali
Alino: é exatamente ali por santa cruz, ali tem a igreja do são Roque, ali naquelas imediações, é
que foi enterrado ali era mato puro porque, onde era o asfalto que é a entrado ali era mata a
mata de cazuzinha vinha até ali, a entrada da cidade era por lá num tinha nada, pra você ter idéia
eu nasci ali na esquina defronte ao comendadror na cacife era já subúrbio ali, então pra lá não
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tinha nada muito tempo depois doutor Edmundo abriu um posto de gasolina que é aquele
primeiro posto, foi o primeiro posto de Cruz das Almas, ali na... quando agente vem que vira ali
não tem um posto defronte?
Orlando: então a entrada da cidade era pela, pela rua da estação
Alino: era rua da estação, aruá que chama rua da estação era o caminho pra ir pra estação do
pombal
Orlando: hum...
Alino: rua da estação
Orlando: porra ai agora, eu digo que estação é que tinha ali que ali num tinha trem
Alino: mais ia pra estação do pombal,
Orlando: Mais ia pra estação, rua pra ir pra estação
Alino: saia daqui pra ir pra linha por essa rua, rua da esta... hoje é rua Rui Barbosa
Ilza: eu não consigo chamar de Rui Barbosa, eu só chamo rua da estação
Alino: é mesmo que estrada de ferro, só não chamam rio branco
Ilza: é estrada de ferro
Alino: e essa chama estrada de ferro porque ali quando vei a medida, o mapa da estrada de ferro
ela ia passar ali per da casa de branco de luninho, você não sabe quem é não né? Ali logo no inicio
antes, quando começa a descida do lado ali da igreja Batista Independente, por ali, e o major
Alberto morava lá per de casa ali onde evem aquela rua ali onde é sede do PT ele morava ali,
quando ele soube que a estrada de ferro ia passar ali ele disse o que? Não , foi pro Rio de Janeiro e
altero o traçado , essa estrada de ferro que ia passar aqui passou depois do rio laranjeira lá no
município de mangabeira, por que? Porque o buzinar dos trens ia impidir de fazer as festas depois
do almoço
Orlando: risos
Alino: mais a rua continuou com o nome ficou com o nome
Orlando: rua da estação
Alino: estrada de ferro
Orlando: ô estrada de ferro, estrada de ferro
Alino: esse senador Temístocles era um cara tão filha da... P , que ele tinha um metro um metro e
cinqüenta e três de altura, era um pedaço... é por isso que Marcio era pequenininho já Luciano
Passos era grande
Ilza: é verdade
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Alino: e o... a mulher dele, ele casou com uma mulher de outeiro redondo dona Maria Balbina do
Amor Divino, ela tinha um metro e noventa, ele não conhecia o o ... o pai dele Manoel Caetano
que foi lá visitar o cumpadre ai na hora de ir embora: ô meu cumpade eu to com duas filha
casadora ai o senhor num arranja um amarido ai: arranjo meu filho maninho, maninho é o senador
Temístocles e num sei quem lá... quando eles saia de charrete daqui da praça pra ir pro camburi
que era fazenda deles ela tinha que sentar no chão e ele no banco porque um senador não pudia
ter uma mulher mais alta do que ele
Risos
Alino: faça idéia, faça idéia do que esse fila da puta num fazia cuns escravo
Orlando: ele fazia isso com a mulher dele quanto mais com os escravo
Ilza: mais essa arrogância ache que dura até hoje?
Orlando:quer dizer que ele casou sem conhecer ela? Só conheceu no dia do casamento?
Ilza: né orlando eu to dizendo muito antes do casamento essa arrogância da família permanece
Eduardo: o senhor chegou a viajar assim na linha na estação dopombal?
Alino: eu? Já de trem eu fui pra Salvador de trem,
Eduado:e essa ...pegava a linha?
Alino: estação do pombal
Eduardo: quando o senhor passava ali já tinha aquelas casa ali no, na baixa da linha
Alino: Já algumas mais muito pouca uma aqui, outa lá, muito pouca, aqui concentrou muito nos
últimos trinta anos, mais antigamente tinha, tinha linha, agente pegava uma caminhonete que
tinha ai ia pra lá e pegava o trem. Aqui teve também outro senador, outra parte da historia que eu
escrevi uma página no jornal sobre ele mais mesmo assim a turma num sabe da historia ce vê a
fonte do de Dodô se você perguntar diz que foi Lauro Passos que fez, todo mundo diz mais não foi
quem fez foi o Senador Joaquim José Ribeiro dos Santos que era dono da fazenda que logo depois
passou a Lauro Passos que hoje é o parque sumaúma aquilo ali tudo era desse senador ele foi o
segundo oftalmologista do Brasil ele era assesor assistente de ... foi senador mais ele era inimigo
dos Passos, quando os Passos crescero omitiro o nome deles de tudo hoje só tem uma pequena
rua com o nome dele a rua do lado do brejo rua Doutor Ribeiro dos Santos
Ilza: e assim parece que só teve a família Passos aqui
Alino: é, é rua Doutor Ribeiro dos Santos só deixaro botar aquele pedacinho de rua ali, foi ele que
fez a fonte do doutor e hoje diz que quem fez foi Lauro Passos, Lauro Passos mandou um puxa
saco dele comprar a fazenda , o cara comprou e passou pro nome dele porque ele num comprava
porque era inimigo entendeu?
Ilza: hum
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Alino: cê vê falar em senador Temístocles mais senador Temístocles, mais senador Ribeiro dos
Santos ninguém fala
Eduardo: e foram contemporâneo
Alino: contemporâneo
Orlando: os dois senadores contemporâneo eles disputavam...
Alino:Era um de um partido outro de outro
Orlando: ai Alino diz que nunca teve prefeito de Cruz das Almas da cidade né filho da cidade
Alino: nunca teve
Orlando:Ai Alino tava até falano sobre isso num jornal né, quando teve eleição... vote em quem é
da cidade
Alino: ah foi eu peguei aquele arquivo e mandei Orlandinho vê, pra você vê queeu não to falando
... pode publicar e ler ah, pode publicar... quando eu tô na porta assim... que apoio orlandinho pra
prefeito duas vezes pra deputado não apoiei nessa porque ele num quis, eu digo a a ele assim a
qualquer lugar e pode dizer que eu disse que eu não apoiei ele desa vez porque ele não quis, eu
não tive quem apoiar apoiei o fila da puta. Eu to na porta assim ai chega um cara ai ia passando
um carro “dotor Gerson o povo mandou lhe avisar dia quatro de outubro em você que vai votar”
ai o cara chegou de junto de mim e falou assim olha dotor alino esses cara... como é que vota num
cara de fora, nós temo que votar em Orlandinho, nosso daqui da terra o candidato nós temo que
votar na terra, ai eu disse pixiu cala a boca rapaz que Orlandinho é de Salvador e esse que é de
Cruz das Almas
Risos
Alino: ai o cara calou a boca né. Pra não prejudicar nosso candidato. Ele nasceu em Sapé, quando
nasceu Sapé pertencia a Cruz.
Ilza: ah entendi
Alino: na carteira tem Sapeaçu.
Alino: agora não nasceu... agora numa circunstancia doutor Orlando diz que ficou danado porque
ele porque ele era médico
Orlando: doutor Orlando também né daqui não é de Cachoeira né
Alino: de cahoeira
Alino: Pelo um motivo doutor Orlando foi deputado alguns anos
Orlando: porque a família Pereira lá
Ilza: a família dele também é fazendeiro né de Orlandinho
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Alino: é
Ilza: mais é daqui
Orlando: aquele supermercado Pereira são parentes de Orlandinho né?
Alino: é. Mais teve muitos político teve esse esse tio dele que foi deputado Augusto Pereira e teve
o pai dele Adarolidio que foi é prefeito lá
Eduardo: mais nesse intervalo desses prefeitos daqui houveram várias disputas comos não daqui
com os daqui, candidatos daqui?
Alino: eu mermo fui candidato aqui perdi pra um de Jaguaquara
Risos
Alino: em 88,
Orlando: Quem é de Jaguaguara?
Alino: Lourival
Orlando: Lourival
Orlando: é foi candidato naquela eleição, foi Lourival com quem, Lourival você
Ilza: tinha outro
Orlando: Tersinho não né
Alino: foi Tersinho e foi também o PT lançou José,Carmelito...
Orlando: ah
Alino: se o PT me apóia...
Ilza: Rilza , foi Rilza que foi candidata
Alino: Rilza foi depois
Ilza: foi depois né
Alino: em 92. E eu acredito que carmelito...
Orlando: ok
Alino: ai um cara disse tu vai pro interro de Carmelito,eu disse não ele não morreu por ter morrido
a merma pessoa
Ilza: é verdade
Eduardo: gostei!
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Apêndice c - COMUNIDADE NEGRA DA BAIXA DA LINHA: por eles.
Quem somos? Sr. Simão – historia da comunidade
Segundo Sr. Simão, as fazendas que foram desapropriadas para a construção da
Escola Agrícola da Bahia eram mais antigas que as casas da linha, mas não há
registros, na Comunidade sobre as antigas das fazendas. Há sim, noticias de
alguns antigos donos que passaram a serem funcionários da Escola mediante a
“venda” de suas fazendas. Seriam eles os senhores Armando e Arruda.
Primeiro as fazendas, depois a linha e as pedreiras. As fazendas são mais
antigas. Os trabalhadores das pedreiras vieram com a construção da rede
ferroviária. Ai surgiram as pedreiras onde se extraiam as pedras (britas) que eram
vendidas para “britar” as linhas. Extraíam pedras para construir “bueiros”, e “britar”
a linha. Outra parte tirava para fazer ”paralelos”, “meio fio”, “alvenaria bruta” para
construção de casa, calçamento de rua, inclusive para fazer as casas dos
professores da escola, a e maioria dos prédios da escola. Tudo construído com
material extraído nas pedreiras. Os trabalhadores das pedreiras eram só
trabalhadores para extrair pedras. Vieram só para trabalhar nas pedreiras.
Poderia haver trabalho escravo nas fazendas, mas nas pedreiras o trabalho era
livre. As pessoas que chegavam “livres” para trabalhar. Vinham de varias cidades.
Talvez fossem escravizados “lá em outro lugar” Na pedreira não tinham escravos.
Eram trabalhadores pagos pelos donos das pedreiras. Era trabalho livre. O
trabalhador de pedreira é um profissional. As pedras eram cortadas e passadas
para tropeiros. Eles carregavam as pedras em lombo de burro. Não havia
organização horizontal, apenas recebiam ordens do dono da pedreira. O dono da
pedreira tinha o material (ferramentas) para exploração, além de ser dono do local.
Não havia “cabo de turma”. Cantavam musicas para alegrar o trabalho, musicas
comum. Cantava-se “Para furar, para cortar a pedra, beneficiando pedra”. “Se
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ficasse sisudo, aquele serviço não andava”. As pedreiras serviram para os
moradores tirar sustento, comprar material escolar. Tiravam britas e ganhavam
dinheiro. Era um serviço alegre. A pessoa trabalhava a vontade, quando quisesse
e tirava seu dinheiro. Trabalhava de segunda a sexta. Sexta ia embora. Aqueles
que tinham moradia, já ficavam. Era muita gente trabalhando.
Como chegamos? Sr. Simão – historia da comunidade
A linha parte de Salvador, passa por Cachoeira, Santo Amaro, Candeias até Minas
Gerais. Os trabalhadores de pedreiras viram o crescimento do trabalho nas
pedreiras e começaram a procurar serviços, pois a leste precisam das pedras para
a construção. Quando a linha nova surgiu, já existia a linha velha, há muito tempo.
A estação em Cruz das Almas é a Estação Eurico Macedo. A linha ia crescendo
surgiu a necessidade da construção da estação para receber mercadoria e
passageiros. A linha velha tem quase 500 anos e ela passa pela ponte D. Pedro II.
A comunidade da Baixa da Linha nasceu de pessoas livres. Pessoas que vinham
trabalhar nas pedreiras e ai terminavam construindo as casinhas de palhas. A
comunidade é anterior a própria sede. Cruz das Almas era uma pequena vila, que
possuía apenas casebres na região da praça principal (em frente à COFEL).Por
conta dos serviços relacionados com a extração, carregamento e distribuição dos
produtos das pedreiras, nos vagões de trem, as famílias envolvidas foram
solicitando aos “Mestres de linhas” responsáveis pelo ramal ferroviário, que
cortava a região, que pudessem construir pequenos casebres para suas famílias
nas proximidades da linha. A solicitação foi aceita, desde que, segundo os mais
antigos, a condição para tal empreitada era que distassem 15m antes e depois
das duas Linhas, na área solicitada por eles. No depoimento dos moradores, a
família de D. Constança seria a mais antiga na comunidade. Isso pode ser
percebido no depoimento da própria D. Constança, quando era diz que:
“Então minha mãe pediu ao mestre da linha que dava o lugar pra gente
fazer as casas. Ele não queria que fizesse nos 15 metros por causa da
maquina de fogo que queimava lenha. Disseram que podia voar faísca e
queimar casa.”

Quando família de D. Constança chegou aqui, já havia muitas pessoas
trabalhando. Havia Timóteo, Elias, outros aí. Depois foram chegando outras
pessoas. Flavio, Francisco Salvador, Constantino, Damaciano, já tinha pedreira
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nesta época. A pedreira foi desativada em 1972, quando começou as pedreiras
começaram a chegar perto da linha e as explosões causavam estragos.

Como nos organizamos? D. Conceição (Associação dos moradores)
A associação foi fundada em 2000A gestão leva dois anos, a última eleição
ocorreu em 2007 e encerra este ano. Tem estatuto. São 130 casas na
comunidade. Houve um censo há mais de dois anos atrás havia aproxidamente
500 pessoas, e esse numero vem crescendo.A associação atende casas que
estão depois da área da comunidade.
Ações: Creche (Gov. Municipal), uma turma do TOPA (governo do estado). A
creche atende 22 crianças entre dois e três anos, em turno integral. Atualmente há
110 associados, registrados, com carteirinhas. A maioria recebe a bolsa família.
PROBLEMAS: saneamento, transporte, escola para as crianças. Da 1ª a 4ª série
vão para o Joaquim Medeiros e não há transporte para eles. Eles vão andando.
De 5ª a 8ª série, estudam no CEAT, mas precisam andar até 2 km até a escola
para pegar o transporte, pois eles recebem passagens da prefeitura.
Fontes de renda: a produção é familiar. Tem moradores concursados na
prefeitura, trabalhando em armazéns, domesticas. Não há plantio coletivo. Cada
casa tem sua roça.
Interação com outros agentes sociais: Os moradores forma convidados para
discutir sobre a terra, com a universidade. Recebemos um convite para discutir um
projeto de plantação de mandioca. Há três anos houve uma palestra na
associação sobre a alimentação.
Preconceitos: É uma comunidade discriminada. Na hora de arrumar emprego, se
descobrir que mora na linha, não é atendido. As crianças e jovens escondem que
moram na linha. São discriminados por acharem que somos violentos, perigosos.
É melhor “dizer que mora na escola”
Como re – ligamos? Sr. Paulo Sérgio ( Tatá do Terreiro Onzo Mucumbi)
Em Cruz das Almas, a predominância é Candomblé de Ketu. A única casa de
Angola é esta aqui. E umbanda também tem mais em pouca quantidade (03 a 04
Casas). Na comunidade da linha a religião começou com samba de roda.“Hoje era
festa de São Cosme. Tirava aquele samba, depois tirava samba de caboclo. O
candomblé começou com Maria de São Pedro. Ela tinha entidades. No ritmo de
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samba ela fazia os brinquedos. Não tinha casa aberta de candomblé. A Festa era
na própria casa dela.”Tinha samba nas festas de são Cosme, são Roque, são
Pedro. O samba era feito com os moradores daqui mesmo. Tambor de oca de
dendê ou coqueiro. Homem sambando e mulher dançando. Palma da mão,
pandeiro. Samba para diversão, brincadeira e samba para rezas. Cantando
chulas, sambas de rodas. No meio para o final passava a cantar para as
entidades, boiadeiros, sultão das matas até 09h da manhã. As crianças
participavam. Homens e mulheres participavam. A entidade mais tradicional e
mais importante era Sultão das Matas, que era a entidade que Maria de São
Pedro recebia. Ela rezava, receitava chás, remédios. Rezadeiros e curador.
“Eu aprendi observando minha mãe. Reza do vento, de olhado, de miúda.”
Verso de uma roda de samba:
“Oh da casa cheguei agora, Quero falar com a senhora, Quero falar com a
“senhora”.
Hoje o samba está morrendo. As pessoas que gostavam do samba morreram. O
samba hoje está fraco. As festas católicas continuam, mais cada vez com o samba
no final. Antes as pessoas faziam a festa com qualquer coisa. Um litro de licor.
Hoje se pensa em algum retorno. Antes era espontâneo, natural. Hoje seria mais
difícil fazer com aquela naturalidade. O terreiro é bem sucedido. Tem folha, água.
O rio Capivary chega poluído na Comunidade. Há um sentimento de proteção. No
passado havia queimadas, mas as matas estão se recuperando.

Porque resistimos? D. Vera (filho de Maria do São Pedro)
Quando minha mãe chegou, só havia três casas. Nos pegamos água na fonte , no
rio. Quando eu nasci já havia a escola lá em cima. Não havia água, nem luz.
Minha mãe nasceu no centro e depois veio para cá, com duas crianças. Quando
minha mãe chegou, não havia pedreira. A perseguição começou a partir da
construção dos prédios (escola agrícola). Desde então “Eles” dizem que é aqui em
baixo é deles e agente tem que sair. Por sinal, quando eu estava fazendo a minha
casa, “ele” mandou me chamar para ir lá. Então ele liberou para fazer a casa.
Quando terminasse de fazer o fundo, deveria retornar lá, antes de fazer a sala. Os
guardas ficam vigiando para ver se agente vai construir alguma casa. Nem
consertar. Antes nós fazíamos de taipa, hoje nem de taipa eles deixam fazer.
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Ninguém perseguia. As casas ficam na área da leste e não da escola. Mas agora
que botou tudo para escola. Não recebemos nenhuma notificação da leste. Agora
somos vigiados. Ate a plantação eles não permitem. A casa de minha filha teve
que pedir autorização. Mediante o registro de fotografias, o diretor autorizou o
conserto, uma vez que a casa oferecia risco de vida. Inclusive foi dito que mesmo
que se quisesse construir casas, com um ou dois anos eles sairiam daqui. A
discriminação se dá por serem moradores da Baixa da Linha. Nós não usamos
nada da escola, nem luz, nem água. Contudo, as casas dentro da área da escola,
não pagam nada. A nossa luz e água vem pela Tabela. Até os postes de luz que
passavam por dentro da universidade para iluminar o caminho por dentro da
universidade foram derrubados. O poste vinha pela Tabela e chegava ate perto do
caminho da Universidade e foram tirados. A comunidade não depende da
universidade para nada. Nosso acesso poderia ser pela Tabela, tendo o apoio do
Sr. Carlos Valter (COFEL).
Segundo Sr. Paulo Sérgio:
Nunca houve um trabalho de resgate a memória e a ancestralidade africana na
Comunidade. Com exceção de um trabalho realizado por Ilza. A única pessoa que
esteve aqui conversando sobre negros, foi Ilza. Segundo Sr. Paulo Sérgio:
“Nós vivemos esquecidos aqui. Nas outras políticas não sabiam que nos
existíamos. no passado houve um prefeito (falecido) que disse que a comunidade
não existia.”
Sempre vivemos na dificuldade. Não havia água na comunidade e Ilza acudia e
conseguia um carro pipa para trazer água. Muita gente morreu sem ver água e luz
na comunidade. Aqui se vivia no candeiro (05 anos atrás).
A comunidade não pode construir ou reformar as casas. Mesmo que alguém
queria ajudar em uma casa, a escola não deixa. A exemplo de Sr. Carlos Walter
(COFEL) que já ajudou duas casas. Ele não tem parentesco na comunidade.
Construiu a associação e a igreja. D. Gilio, um padre negro, que um dia de
domingo chegou à comunidade sem ninguém esperar, fez uma missa embaixo do
pé da mangueira. E ele viu tanta lastima tantas crianças sujas, doentes, que se
comprometeu a ajudar a comunidade. Foi dessa missa de D.Gilio que começou a
correr água pelo cano, de uma fonte. Carlos Walter tomou a frente e construiu a
fonte. Água era de excelente qualidade. O padre rezou a água e era parecia água
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mineral. Depois a embasa passou a fornecer água para comunidade. D. Gilio veio
inaugurar a igreja de Nossa senhora da Aparecida. Depois veio a associação,
banheiro, fontes e a luz.
A comunidade é perseguida, porque a universidade acha que agente somos uma
comunidade negra, somos uma comunidade manchada e acha que tudo que
acontece dentro da universidade, que faz são os m oradores da linha... Se lá em
cima aparece uma cerca de arame cortada, foi à comunidade da linha que cortou
a cerca, se acontece alguma fatalidade na escola, é a comunidade da linha que
está fazendo. Mas não sabem eles que ninguém da comunidade sobe. Ninguém
da comunidade vai lá... Danificar nada que pertença para danificar, quem faz esse
tipo de coisa é o povo da cidade que está próximo a eles. Aqui é muito inferior, um
lugar muito escuro, onde acontece a mais fatalidade não é numa favela? Aqui é
uma favela. No documento que retirou do fórum veio escrito “favela da Linha”... É
um lugar que só mora gente ruim, gente que não presta. Agente paga pela fama.
“Somos um povo incriminado. Uma incriminação pelo povo de alta categoria.”
Assim, a partir de tais discussões é precisar repensarmos a dinâmica das
populações negras no território brasileiro, em especial na Bahia, pois estamos
tratando de um imenso Território Negro que se configurou ao longo dos
séculos,a partir das comunidades negras rurais , em espaços quilombolas. Aqui
constituíram-se enquanto formas alternativas de conceber o mundo e agir sobre
ele, transformando-o. O embate que se instala neste momento é a garantia de que
essas comunidades continuem por optar quais valores éticos - morais desejam
seguir, sem que para isso precisem abrir mão de sua ancestralidade e vitalidade.
As diversas formas de resistência dos povos negros constituíram-se como ícones
de preservação e re-valorização de suas culturas. O candomblé, as irmandades,
os quilombos, os blocos carnavalescos afros e afoxés têm, por essência, a
concepção de resgate e conservação desta herança ancestral, notadamente
diferenciada das expressões européias. O Continente Africano além de matriz
cultural,

apresenta-se

como

referencial para

as práticas estruturais de

hierarquização sob critério de antiguidade, e, portanto de experiência de vida.
Do ponto de vista legal, a definição operacional para a compreensão de se trata
de uma comunidade remanescente de quilombo perpassa por elementos
concretos, como o processo de produção autônomo (livre acesso a terra, decisão
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do que plantar e comercialização independente de qualquer controle externo), a
capacidade de organização político-administrativa, a adoção de critério ecológico
de preservação dos recursos, a autodefinição dos agentes e da coletividade, a
presença de certo grau de conflito e antagonismo e as formas de uso comum na
combinação de domínios privados (familiares, domésticos) e públicos.
Nesse contexto, é possível afirmar que a Comunidade da Linha, localizada no
município de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, se caracteriza como uma
comunidade

negra

remanescente

de

quilombo,

ou

simplesmente,

uma

comunidade negra quilombola. A memória local registra uma ocupação que data
no inicio do século passado, a partir da chegada de famílias para o trabalho em
pedreiras localizadas distante do centro da sede do município. Tais moradores
receberam pequenos lotes de terra para a construção de moradias e constituição
de suas famílias, não havendo assim uma ocupação motivada única e
exclusivamente pela exploração desenfreada da terra, gerando latifúndios. Os
laços de familiaridades foram sendo construídos e perpetuados por geração a
geração, criando vínculos com o território, a partir de uma memória comum,
possibilitando um sentimento de pertencimento relacionado a uma identidade
cultural própria. Ou seja, ainda que se trate de uma comunidade rural, como tantas
outras espalhadas pelo território nacional, naquele espaco os negros podiam
impor suas próprias regras adaptadas do seu passado africano com o contexto
novo em que se encontravam.
Um argumento usual para impor um distanciamento no trato de questões
relacionadas com a reparação das comunidades quilombolas, seria quanto uma
possível “invisibilidade” o que dificultaria ações concretas por parte dos “poderes
públicos”. Ora, a Comunidade da Linha e demais comunidades negras em espaço
quilombola, ou pelo menos maioria delas, nem sempre se isolaram como uma
estratégia de sobrevivência, e sim foram vitimas de um “esquecimento” intencional
objetivando sua falência e desaparecimento, inclusive por parte dos próprios
poderes públicos. A negação do “outro” em sua história, ocultando toda trajetória
de resistência, evocando o mito da democracia racial para dissipar as pistas que
conduziria a comunidade quilombola a perceber o patrimônio cultural que constitui
suas tradições, suas brincadeiras, suas histórias, faz parte desta estratégia de
esquecimento. Aqui é possível compreender que estamos tratando de um
202

processo intencional de exclusão, de esquecimento, de descaso, pois atende à
tendência em negarem-se à elaboração de políticas públicas justas e favoráveis à
manutenção de um importante movimento iniciado em um período histórico
específico, propiciando, com a falta de proteção oficial a exposição da comunidade
aos mais diversos perigos, pela falta de políticas de saúde, de transporte, de
proteção ao modo de produção característico das comunidades, de proteção ao
direito a terra; de proteção à história e manifestações culturais pela ausência de
um modelo educacional adequado às suas características culturais; e vários
outros.
É preciso entender que a luta dos negros quilombolas não significou apenas uma
simples fuga da violência escravagista. Mais que isso, significou um rompimento
radical contra um sistema perverso, a procura de um espaço de organização,
produção e preservação de uma identidade coletiva. Tais considerações puderam
ser evidenciadas exatamente pela forma como as comunidades preservaram
alguns aspectos comuns entre elas no que se refere à preservação de um
patrimônio existencial rico na originalidade, todavia repleto de um repertorio
ancestral evidente. Dessa forma, na Comunidade da Linha há elementos
concretos que atuam na consolidação de um sentimento de pertencimento dos
indivíduos num território comum associando aos laços de parentesco como
critérios para definir “quem são os de dentro e quem são os de fora”. Nas
entrevistas realizadas, ocorre à menção de quem é ou não da comunidade
perpassa exatamente pela noção de consangüinidade e nascimento nas terras, o
que, em alguns casos, será também critério para legitimar ou não a fala de
moradores sobre um assunto qualquer. Também a construção das moradias
dentro dos limites da Linha, legitima a pertença do indivíduo aquela comunidade.
Por se tratar de comunidades de tradição oral em suas relações, a memória tornase componente essencial que configura o espaço e carregam em si toda
simbologia e valores dos mais antigos. A palavra, então, tem sentido de autêntico.
As histórias, contadas pelos mais velhos transitam entre um passado-presente
continuum, sendo resignificado, de geração a geração, sem, contudo, perder as
raízes. Não é, portanto, qualquer pessoa que tem “legitimidade” para falar sobre a
história daquelas pessoas. Assim, não é raro depararmos com um sincero
sentimento de perda por parte dos mais novos quando se deparam com a
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lembrança de que os mais antigos morreram e com eles boa parte da história da
própria comunidade.

Apêndice D – Entrevista a Ilza Cruz (Secretaria de Reparação / Cruz das Almas)
Março de 2010 – sobre a presença de comunidades negras rurais no município de
Cruz das Almas.
1) Onde fica, atualmente Curralinho? (Quer dizer, como se chama atualmente? qual a
distância para Cruz??)
- Infelizmente Eduardo, não tive informação sobre essa comunidade, mais,vou procurar mais
informações.
2) Onde fica, atualmente, Tapera? (Quer dizer, como se chama atualmente? qual a distância
para Cruz??)
- A Tapera fica a 7km do centro de Cruz das Almas e ainda se identifica por esse nome.
3) Onde fica, atualmente, João Amaro? (Quer dizer, como se chama atualmente? qual a
distância para Cruz??)
- Na verdade Eduardo João Amaro é o nome de um morador, muito conhecido na região, que fica
localizado na Piaba, ficando mais ou menos a 15km de Cruz das Almas.
4) Qual a distância entre o rio Paraguaçu e Cruz das almas?
- Mais ou menos 18km.
5) Qual a distância entre rio Jaguaribe e Cruz das almas?
- Mais ou menos 70km de Cruz das Almas, fica na região de Nazaré, existe uma comunidade por
ali chamada Jaguaribe, que segundo informações, é uma comunidade quilombola.
6) Cruz das almas já foi freguesia de Cachoeira?
- sim
7) Cruz das almas já foi freguesia de São Felix?
- sim
8) Quantos e quais povoados fazem parte de Cruz das Almas???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- Engenho da Lagoa
- Cadete
- Três Bocas
- Engenho São João
- Tapera
- Corta Jaca
- Caminhoá
- Pumba
- Pumba II
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

- Araçá
- Lago do Cedro
- Rebouças
- Embira
- Tereza Ribeiro
- Sapucaia
- Piaba
- Baixinha
- Ponto Certo
- Boca da Mata
- Combé
- Tuá
- Tintureiro
- Porções
- Gurunga
- Gonçalão
- Linha
- Sapucainha
- Tiririca
- Lisboa
- Capivari
- Touquinha
- Baixa da Areia
- Pela Porco
34. - Boa Vista
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Apêndice E - A HISTÓRIA DA FAMILIA GUAXINIM18
Guaxinim é um mamífero também conhecido pelo nome de mão – pelada nas
cidades diversas por todo Brasil. É assim, um animal de pequena dimensão, porém
bastante arisco e esperto. Segundo contam os mais antigos moradores, o fundador
daquela comunidade teria sido apelidado de Guaxinim devido sua baixa estatura. Assim
inicia a saga do Sr..Luiz Santana,ou simplesmente Luiz Guaxinim.
Porque era miudim, ai tinha o diretor aqui e botou o nome dele guaxini ai
por guaxini ficou, todo mundo só conhece guaxini... guaxini ai... ele
morreu porque tem um bando de filho por aqui, ai chama vila Guaxini –
Depoimento de Sra. Augusta,esposa do Sr. Luiz Guaxinim (81 anos)

A Comunidade de Guaxinim insere-se num contexto comum e peculiar no que se
refere à construção das Identidades negras e quilombolas por todo Território Nacional.
Negros e Negras que lutaram e lutam por um espaço que garantisse a sua existência e
mais do que isso, que também garantisse a perpetuação de seus valores éticos,
simbólicos e identitários.
A Família Guaxinim deu origem ao nome da Vila Guaxinim. A história desta
comunidade iniciou com a chegada de Sr. Luiz Guaxinim para trabalhar nas obras de
construção do antigo prédio da Escola de Agronomia, na década de 30, no município de
Cruz das Almas, localizado no Estado da Bahia, mais precisamente no recôncavo.
Segundo o depoimento de D. Augusta, esposa de Sr. Luiz Guaxinim, deste casamento
nasceu 15 filhos, dos quais, oito estão vivos, e apenas um deles não mora na Vila
Guaxinim. Ávila possui entre 08 a 09 casas, num total de aproxidamente 50 moradores.
O Sr Luiz Guaxinim morreu há quinze anos, e na ocasião ele tinha 70 anos, o que nos
remete ao seu nascimento em 1926. Segundo D. Augusta, Sr. Luiz nasceu num local
chamado Baixa da Palmeiras, em Sapé (talvez o atual município de Sapeaçú). Ele era
filho de Sr. Manuel Santana e Maria Tergina.
Até aqui já é notório constatar como a ancestralidade se apresenta como um
fator de coesão entre os moradores, desdobrando-se nos vínculos de parentescos com
os fundadores (ou “os primeiros”) e na ocupação de um território. Nesse sentido, a
18

As entrevistas utilizaram o método de Grupo Focal, uma vez que participaram três entrevistadores, identificados como 1,2 e 3 e
as depoentes, D. Augusta, 81 anos,esposa do fundador da Vila, Sr. Guaxinim e sua Nora, D. Nalva.
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memória coletiva, assegurada pela tradição oral, funcionou como uma espécie de
“cimento” interligando passado e presente num continuum que se renova, preservando
símbolos e valores necessários para a preservação da história, dos ritos sagrados, e
dos laços que definem sua unidade. Os relatos que são expressos pelos moradores há
tempos atrás apontam para uma trajetória de dificuldades provocadas por embates
entre a comunidade e a direção da Universidade, uma vez que suas roças e plantios
foram prejudicados numa nítida atitude de impedimento para a sustentabilidade delas.
Entendemos, assim, que a identidade é também construída a partir de símbolos ou
valores que carregam em si um significado aos indivíduos que se incluem (ou excluemse) neste ou naquele circulo de convivência. Como conseqüência, se entende que é na
transmissão de valores de geração a geração que se perpetua o sentimento de
pertencimento a partir de um passado comum, sendo que, nesse caso os laços de
parentescos atuam como reforço e estimulo para esse sentimento. A memória,
portanto, tem um papel fundamental na afirmação identitária do grupo, pois é nela que
se fundamenta o continuum entre passado-presente num jogo de resignificados e
relaborações, construído coletivamente. Assim, uma geração transmite a outras os
códigos que lhes permite comunicar-se e entender-se entre si. É justamente na
tradição oral que esses sentidos e significados são passados de pai para filho, tendo a
palavra, o diálogo, o argumento e o conselho como elementos constituintes das
práticas essenciais na vida do dia a dia da comunidade.
Também nesse sentido, Moura (2001) quando se refere a uma transmissão dos
valores, dos princípios de conduta e das normas de convívio em vida comunitária, de
maneira informal e não explicita, explicita que ocorre uma afirmação positiva de uma
identidade de um grupo social. A autora utiliza o conceito de “currículo invisível” para
melhor explicitar a forma de compreensão da realidade nesses ambientes “não
institucionais”. Segundo a autora,
essa transmissão internalizada que se desenvolve sob formas diversas,
proporciona um sentimento de pertencimento, que é ampliado gradualmente à
medida que jovens, crianças e adultos reproduzem / recriam a experiência
cotidiana, sendo passado assim de pai para filho (MOURA, 2001, p.65).

Assim, as comunidades terminam por construir um saber que vai sendo
transmitido e assimilado pouco a pouco, de pai para filho, ao mesmo tempo em
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que proporciona oportunidade de reflexão sobre as necessidades de mudanças,
sempre que as circunstancias o exigirem, para que a comunidade possa se adequar às
novas condições do momento. Atualmente a comunidade da Vila do Guaxinim é
composta por 20 famílias, totalizando 83 moradores, destes 38 homens e 45 mulheres,
destes apenas dois moradores com idade superior a 70 anos. Num breve levamento
realizado para efeito censitário, f81 moradores de declararam negros e 2 se auto declararam pardos. Destes 77 pessoas declaram que nasceram na própria Vila
Guaxinim e apenas 6 são oriundos de outras localidades.

1. MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA
É no cotidiano que se expressa o mecanismo orientador da leitura do mundo real ao
mesmo tempo em que supera o limite imposto pelo tempo físico, cronológico, na
comunicação entre gerações do passado e do presente. Os mitos, ritos e práticas do
dia-a-dia dizem respeito muito mais ao tempo presente da sociedade ou grupo em que
se constitui, do que de fato do passado, e por isso é que se exige desvendar seus
nexos naquilo que é vivido como presente.
Ora, o presente das comunidades negras quilombolas se faz como realidade
dividida pelo avanço de uma sociedade inclusiva que objetiva incorporar sua terra e sua
forca de trabalho numa tendência homogeneizadora do sistema. O mundo de fora
subverte a ordem interna ao grupo e cria antagonismos com relação às mudanças que
transfiguram seu universo, exigindo que no grupo e entre parentes, busquem a força de
um saber diferenciado. É assim que o cotidiano é permanentemente revistado,
instrumentalizando assim seu mundo no confronto com o outro.
Neste confronto, é que a tradição assume um papel de destaque na realização das
atividades cotidianas, incluindo aqui os mitos, ritos e as festas. Nestas ocasiões, por
exemplo, fica fácil perceber a interação entre o velho e o novo na presença das
crianças, jovens e mais velhos num mesmo espaço de realização. Os mais novos
acompanham os mais velhos nas roças, na feira, na igreja católica e nas festas
promovidas na comunidade. Há, por assim dizer uma espécie de troca e construção do
saber que vai sendo transmitido e assimilado pouco a pouco, ao mesmo tempo em que
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proporciona oportunidade de reflexão sobre a necessidade de mudança, caso seja
necessário.
A comunidade da Vila do Guaxinim ainda mantinha o culto a São Cosme e Damião,
a festa de Reis e o São João, o que culminava com um Samba de Roda, mas segundo
D. Augusta, à medida que os mais antigos morreram, a tradição deixou de ocorrer na
comunidade. Observe no depoimento abaixo;
Entrevistador: Dona augusta, fala ai como era aqui as festas antigamente, as festas
aqui como era?
Nalva: As festas, por aqui.? As festas?
Augusta:As festa?
Nalva:Festa sim. As festas.
Augusta:Aqui mermo eu rezezava um negosso de um são Cosme aqui com os são
Cosme ia longe
Entrevistador: era a senhora que rezava o são Cosme era?
Augusta:Hum...
Nalva: o são Cosme era dela mais não era ela que rezava não, ela chamava o rezador
pá rezar
Entrevistador: e tinha muito caboclo aqui, muito caboclo na festa?
Nalva: tinha muito caboclo! gente que soltava caboclo,não né?
Augusta:Heim ?!
Nalva: Tinha muito caboclo... gente que soltava caboclo aqui
Augusta: Não caboclo não tinha não
Nalva:Não num tinha não, era??
Augusta: eu num gostava muito do caboclo não
Nalva: era só samba de roda mesmo
Augusta: O povo do caboclo era minha irmã minha irmã que era de lá dos caboclo mais
eu não aqui num era assim samba de roda esses negosso mais num tinha caboclo não

2.

PRODUÇÃO FAMILIAR
Ao falar sobre a relação entre os quilombos na África e no Brasil, Munanga (2001),

afirma que o quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma releitura do quilombo africano
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reconstruído pelos escravizados para se opor à estrutura escravocrata. Neste sentido,
podemos dizer que os quilombos constituíram uma re-elaboração de uma vivência
originalmente africana, afinal os povos africanos não foram responsáveis apenas pelo
povoamento em nosso território, eles marcaram decisivamente nossa formação social e
cultural ao longo desses séculos, seja preservando elementos essenciais de sua
própria cultura, seja recriando e adaptando novos valores a partir da interação com
outras culturas, como indígena e a européia.
No que se refere à produção alimentar, o cultivo tanto nos quilombos africanos,
quanto no Brasil era de subsistência e tipicamente familiar. No caso da Vila de
Guaxinim, segundo os moradores mais antigos, a produção também era Familiar e de
subsistência, tendo a produção de amendoim, milho e feijão como culturas principais.
As muitas histórias de grupos negros de norte a sul do país têm revelado a
existência de formas de uso comum dos bens básicos à vida, principalmente a terra.
Nesse sentido, essa terra comum, em que vive o negro, se encontra referida ao
individuo e aos que com ele formam e definem a localidade. É assim, um espaço-lugar
onde vive e se comunica com seus antepassados, postulando aí o futuro de seus
descendentes e de seus iguais.
Na Comunidade da Vila do Guaxinim, nos terrenos onde estão construídos os
domicílios não há separação com cercas de arames e mourões, o leva a uma
compreensão de que ali há a presença de outros valores que não a idéia da Terra
enquanto um bem privado, uma mercadoria, e sim de um espaço coletivo, respaldado
num respeito mútuo, e, portanto limitado apenas pelo bom senso. O partilhamento de
áreas comuns entre os membros das famílias é algo complexo, definido por eles
próprios como um “terreno só.” Assim se trata de um espaço que foi ao longo do tempo
sendo apropriado, em atenção a critérios de ordem familiar, nos quais descendentes
masculinos parecem usufruir certos privilégios. Assim, a organização social é
nitidamente realizada a partir do território e do parentesco. A terra é referencia de
parentesco.
Também a delimitação do espaço de produção familiar se imprime um sentido de
observação intensa do mundo e de sua volta e assim conduz um aprimoramento dos
sentidos, do saber, do ouvir, enxergar e sentir. Nesse caso, os marcos físicos de um
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determinado espaço, tais como um morro, uma curva de rio, um areal, uma velha
arvore, etc. revelam os elos existentes entre passado e presente daquela sociedade.
Com isso, a natureza fica impregnada de sinais e símbolos oferecendo à sociedade um
registro de suas memórias.
Esse espaço não é apenas um pedaço de terra delimitado, demarcado por esta ou
aquela regra, este ou aquele aspecto da lei. A terra é antes de tudo um ente vivo que
reage ante a conduta dos homens, por isso a relação não é puramente mecânica senão
que se estabelece simbolicamente através de sentidos e significados próprios daquela
comunidade. A terra é, assim, um território, unidade integrada de pessoas, objetos e
conhecimentos que se interelacionam no interior do espaço particular por meio de
operações própria e ao mesmo tempo diversa.

3. REZAS E PARTEIRAS
O entendimento da vida de uma comunidade e o que faz desta um grupo que se
diferencia dos grupos que o circundam, passa necessariamente pela identificaçao dos
elementos que carregam significados para os individuos que se identificam com aquele
grupo , ou seja, estamos falando de uma identidade ligada a uma organização social,
que é a alavanca propulsora da formação de uma comunidade. Comunidade será aqui
definida como grupo de pessoas que dividem os mesmos valores, simbolos e normas e
se sentem afetivamente ligados entre si ou nutrem entre si interesses de outras
naturezas. Portanto, é possivel visualizar uma identidade compatilhada coletivamente
pelo grupo, diferenciando-os de outros grupos e

dando um sentido à união das

pessoas que formam o mesmo.
Símbolos sao objetos, atos, conceitos ou formas linguisticas, portadores de varios
significados e que evocam diferentes respostas quando comparados a individuos em
contextos diferenciados. Tais sentido, por sua vez sao materializados atraves de
diversas formas de expressao , como as palavras, imagens e sons com diversos
significados. Curas, rezas e manifestações de caboclos e meninos encantados
transitam pelo simbolico e pelo real. Linguagens verbais e nao-verbais, linguagem do
corpo, linguagem dos sinais e gestos dentre outras , terminam por consolidar uma
interaçao afetiva e efetiva entre os homens e a partir dessas trocas de possibilidades ,
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se estabelecem formas de relacionamentos e convivios, agrupando ou distanciando
elementos, organizando redes e tecendo novas articulaçoes. Experiencias, crenças,
valores, atitudes conhecimento e sentimentos, demonstram que a comunicaçao eh um
processo de interaçao humana, e dessa forma, as estrategias e formas que serao
utilizados para que essas interaçoes ocorram perpassam exatamente pelas tecnicas e
estrategias eficazes desenvolvidas pela comunidade para melhor transmitir tais
ensinamentos.
As diversas formas de transmissao das experiencias, valores ou atitudes podem por
exemplo ocorrer a partir do reforço de certas praticas vistas como importantes, ou a
puniçao ao se praticar atos indesejaveis. Tambem o estimulo para o aprendizado a
partir da observaçao da açoes praticadas pelos mais velhos, como as caminhadas,
serviços ou afazeres domesticos , na maioria das vezes pode ocorrer por uma
necessidade momentanea. Por vezes o envolvimento é permitido e ate estimulado para
que os jovens respeitem e mantenham certas manifestaçoes culturais tradicionais em
uma comunidade, garantindo assim a perpetuaçao daquelas açoes. Tambem é comum
o estabelecimento de momentos regulares para se reunir moradores das diversas
idades para ouvir e contar historias novas e antigas.
A comunidade traz a lembrança da Sra. Almerinda que curava com rezas e
Sra.Maria de Amorim, Salú e Rita que eram as parteiras. Observe os depoimentos
abaixo:
Entrevistador : Quem era que fazia os partos aqui, quem era que fazia os parto aqui?
Nalva: Quem fazia os parto aqui: tinha parteira por aqui?
Augusta: ham
Nalva: partera, partera que fazia parto, partera
Augusta: Não mais.... tinha, mais já morreu ahá muito tempo
Entrevistador: tinha parteira aqui
Augusta: tinha duas tinha salú, Maria de Amorim,Rita
Entrevistador: e rezadeira aqui tinha rezadeira aqui? Rezar raiz essas coisa
Nalva:Ah rezadeira tinha né? Rezadeira gente que rezava?
Augusta: Heim
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Nalva: Rezeva as pessoa gente que rezava as pessoa rezava espinhela rezeva as
pessoas
Augusta:Que o que?
Nalva: tinha gente que rezeva as pessoa aqui? Na escola
Augusta: rezava?
Nalva:sim
Nalva:Que rezeva as pessoas?
Augusta: cheu vê gente eu nem me lembro que... tinha Armerinda
Nalva: armerinda
Entrevistador: Almerinda
Entrevistador 2: Ela morava aqui na vila guaxini
Nalva:Não bem aqui na vila não ela morava numa casinha aqui em baixo
Entrevistador 3: como é nome da parteira mesmo?
Entrevistador: tem salu Maria de Amorim
Entrevistador 2:mais ela tem ela tem pesso... ela tem ainda parente aqui morando aqui
Nalva: não, aqui na escola não
Entrevistador 2: Ela a...
Nalva: eu sei que...
Entrevistador 2: Ela era só
Nalva: Ela morava ache que ela morava só ai depois ela tinha ache que num sei se era
amiga que morava com ela

4. CONFLITOS LOCAIS PELA PERMANÊNCIA NA TERRA
A primeira Lei de Terras, escrita e lavrada no Brasil, datada de 1850, excluiu os
africanos e seus descendentes da possibilidade de assumirem a posse das terras
secularmente por seus ancestrais. 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
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simples ato de apropriação do espaço para viver passou a significar um ato de luta, de
guerra.
Num sentido mais amplo, mesmo no seio do movimento negro, a discussão a
respeito dos quilombos contemporâneos passou a figurar muito recentemente, e ainda
assim de forma acanhada e em alguns casos, distantes das próprias comunidades.
Ainda no século passado, do ponto de vista da articulação política, a luta pela
permanência na terra por vezes confundia-se com a luta pelo acesso a terra defendida
por entidade como o Movimento dos Sem Terra, ou sindicatos rurais onde, na maioria
das vezes tais concepções serviram para deslocar o eixo das discussões dos quilombos
para a esfera dos demais trabalhadores do campo. De fato não quero dizer que a luta
das comunidades tradicional esteja distante das lutas no meio rural. Cabe ressaltar que
o acesso aos benefícios sociais destas comunidades também perpassa pela
problemática dos demais trabalhadores rurais no Brasil, não sendo, portanto
excludentes. Estou afirmando que há questões específicas nas discussões que
envolvem as comunidades quilombolas no contexto nacional, como a preservação de
um imenso patrimônio cultural de matriz africana em nosso território, transmitido pai
para filho. Além de se tratar de um movimento de reparação destas famílias
descendentes dos escravos, cuja sorte fora lançada sem nenhuma garantia de
sustentabilidade após a Lei Áurea em 1888.
A partir da Constituição Federal promulgada em 1988, cujo Artigo 68 das
Disposições 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. Delineiam-se desde então novas
questões de identidade que perpassam as lutas por sobrevivências, cidadania e
perpetuação de novas gerações.No caso da Vila do Guaxinim, os conflitos existentes
incidem sobre a postura arbitraria e autoritária por parte da Universidade que desde a
década de 60, proveem meios para a retirada sumária dos moradores. No
enfrentamento e na luta pela permanência, o recurso impetrado pela Universidade era
impedir a melhoria das casas dos moradores e mesmo o plantio de produtos de
subsistência.
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Segundo os moradores, a perseguição tem inicio no momento em que a
Universidade decide “resolver” as questões fundiária envolvendo a instituição.o
discurso,portanto, em deixar a área para a pesquisa agrícola, utilizado em algumas
falas, cai por terra quando estamos falando de apenas 10 casas,que ocupam um área
de aproxidamente________, numa área da Universidade de _________.
Observe os depoimentos abaixo:
Entrevistador: como é como é a relação de vocês aqui com a, com a universidade? Eles
já vinhero qui alguma vez, falaro alguma coisa com vocês, como é
Nalva: não num vinhero não porque a maioria de todo mundo é mora aqui porque
trabalha lá né?
Entrevistador : Hum mais nunca vinhero falar assim de vocês saírem daqui
Nalva: ah já, já falaro que vai tomar que vai dar outra casa que é pras pessoas sair mais
nunca foi adiante
Entrevistador:Tem muito tempo isso?que eles falaro?
Nalva: já tem tempo que eles fala, de vê em quando eles vem alembra
Entrevistador 3: isso tem muitos anos
Nalva: mais nunca eles tomou, nunca tirou
Entrevistador: mais assim é apouco tempo de vez em quando eles vem aqui falar a
merma coisa
Nalva: é mais... inventa um projeto novo diz que vem tomar tudo, as casa diz que as
pessoa tem que sair, vem mede faz um bocado de coisa mais nunca, nunca foi assim
certo assim fez as casa pras pessoas e mandou as pessoa sair não, eu não sei as casa
dele de lá né que eles é dono, a escola é dono, mais a da gente que foi agente fez ,eles
nunca tomou de nenhum.
Entrevistador: Mais falam e ameaçam
Nalva: Fala ameaça e não deixa fazer mais nehum
Entrevistador 2: agora assim o... uma pergunta, voces, vocês querem sair daqui, tem
uma uma vontade de sair daqui se eles derem a casa vocês vão sair tem essa
pretensão?
Nalva:Meu filho vontade quer dizer vontade quase ninguém...
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Apêndice F - OUTRAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS (1988 - 2015)

No conjunto da pesquisa foram visitadas as seguintes comunidades:

Comunidades

Município.

Período

Mangal / Barro Vermelho

Sitio do Mato

Janeiro / 1998

Laje dos Negros

Campo Formoso

Setembro / 1998

Tijuaçú

Senhor do Bonfim.

Setembro / 1998

Pau Dárco.

Malhada

Julho /1998

Apareça.

Malhada

Julho / 1998

Jenipapo

Malhada

Julho / 1998

Rio das Rãs

Bom Jesus da Lapa

Janeiro /1998

Barra, Bananal e Riacho das Pedras.

Rio de Contas

Out.2000, jun. 2002, maio 2003.

Baixão Velho

Seabra

Jun 2002, abril 2003.

Baixa da Linha

Cruz das Almas

2010

Vila Guaxinim

Cruz das Almas

2010

Praia Grande, Bananeiras, Porto de

Salvador

2013

Cavalo, Martelo, Alto do Tororó

1- QUILOMBOS NA ILHA DE MARÉ E SÃO TOMÉ E PARIPE

Em seu Tratado Descritivo do Brasil, Gabriel Souza Soares faz uma descrição
minuciosa sobre sua passagem por todo, então, território brasileiro. Quanto a Bahia e
principalmente a Cidade do Salvador, há detalhes pormenorizados sobre a baia de
todos os santos e o recôncavo. Nesse sentido o autor fala da presença de Fazendas,
Capelas e diversos Engenhos de açúcar, na região do recôncavo baiano desde o
século XVI, o que nos sugere, portanto uma ocupação bastante antiga daquela região.
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Mais especificamente na região que compreende a região do estuário do rio Pirajá até o
estuário do Matoim, encontraremos os atuais bairros de Paripe, São Tomé e São Tomé
de Paripe, localidades que compreendem a região da Comunidade Quilombola do Alto
do Tororó, e que segundo relatos, contavam com a presença de engenhos e fazendas.
Também encontraremos na descrição das Ilhas, defronte a essa região, a presença de
construções portuguesas, inclusive na Ilha de Maré.
Em geral, onde ocorreram engenhos, moinhos e fazendas, se deu a presença de mão
de obra escrava, seja indígena, ou seja, africana. Isso já nos remete a
compreendermos a presença de quilombos e levantes africanos e indígenas. Nesta
região, por exemplo, as atuais pesquisas históricas descrevem uma grande
movimentação de índios comandados pelos caciques Tubarão e Apacé, num
movimento mais conhecido como na Batalha de Itapuã, em maio de 1555, uma vez que
tal movimento teve um desfecho na região do atual bairro de Itapuã.
Na memória dos quilombolas da Ilha de Maré e do Alto do Tororó, há a compreensão
da presença dos seus ancestrais em tempo bastante antigo. Há o sentido de um local
ocupado ancestralmente enquanto resistência à escravidão, e preservado na memória
local mediante a oralidade das gerações anteriores.
Um dado interessante, que reforça o sentido de uma identidade negro - africana nesta
região, se dá com a busca pelos moradores das demais localidades, na Ilha de Maré,
pela certificação, pela Fundação Cultural Palmares, enquanto comunidade quilombola.
Tal postura incidiu na presença determinante ultimo no censo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na capital baiana, em 2010, que apontou a
ilha de maré como os dos territórios negros de maior incidência da Bahia. Os dados
apontam que a Ilha de Maré é a região da cidade com maior concentração de
população negra – 92,99% dos moradores da ilha declararam ter pele “preta” ou
“parda”. “Descobrimos, na verdade, é que em termos de proporção, a Ilha de Maré é
quem está na ponta, é a zona que melhor se caracteriza como negra, nesse sentido
ocupam o segundo e terceiro lugar do ranking, respectivamente, os bairros de Fazenda
Coutos e Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário. Quando o parâmetro é o contingente
populacional, no entanto, o título fica com Pernambués, onde 53.580 moradores se
declararam “pretos”. Ainda na lista de “bairros com um contingente populacional negro
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muito expressivo”, estão Itapuã (52.206) e Brotas (49.804). No total de 2,675 milhões
de habitantes da capital, 2,125 milhões são negros. “Salvador é, de fato, uma cidade
negra. 79,45% de toda a população declaram ter pele 'preta' ou 'parda'. Os bairros com
menor número de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas são Itaigara (34,49%),
Vitória (36.42%), Graça (37,82%), Caminho das Árvores (38,03%) e Canela (41,64%).
Para os moradores das comunidades de Bananeiras, Porto dos Cavalos, Martelão,
Ponta Grossa e Praia Grande, na Ilha de Maré, a resistência africana ocorreu através
da fuga dos negros escravizados do continente para a ilha. Essa fuga é tratada como
uma épica aventura de travessia a nado em condições totalmente adversa, enfrentando
peixes de tamanhos diversos, incluindo tubarões. Para o ilhéus, a presença africana
contou com o apoio de índios que ainda habitavam por aquelas áreas, caracterizando
assim alianças regidas pela sobrevivência de ambas as culturas, o que se pode
perceber nos nomes presentes. Também no Alto do Tororó mantém o registro quanto à
presença indígena, no momento da ocupação dos mais antigos. Em seu mito de
fundação, tal presença negra se deu a partir da fuga dos engenhos e fazendas
próximas, e por se tratar de um local alto, havia a possibilidade de antever possíveis
tentativas de captura, ou destruição por parte dos senhores de engenho e \ou
fazendeiros.

218

219

2.PAU D´ARCO, APAREÇA E JENIPAPO.
As comunidades de Apareça19, Pau D´Arco e Jenipapo são vizinhas imediatas da
Comunidade de Rio das Rãs, e estão situadas no município de Malhada, Micro-Região
homogênea do Médio São Francisco Baiano e seu território tradicional se estende à
margem direita do grande rio, por uma grande extensão de vazante, isto é, terrenos
inundáveis pelas “cheias” do rio, e por alguns contíguos a leste, tradicionais áreas de
refugio da população das comunidades durante as cheias. Em fevereiro de 1998 havia
um total de 1233 moradores, dos quais 600 moradores em Apareça, 458 em Pau
D´Arco e 175 no Jenipapo.
Segundo seus moradores, o nome Parateca, outra denominação para a
comunidade de Apareça, se deu como uma possível corrupção da expressão Parei-atécá, numa alusão ao fato de que o sertanista Matias Cardoso, na última década do
século XVII, ter chegado a essa parada, onde erigiu uma igreja na seqüência de outras
duas igrejas: uma em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, num lugar
denominado Pedras de Maria da Cruz, atual Januária, e uma segunda, distante onze
léguas abaixo de Carinhanha, esta ultima chamada de Apareça.
Comunidade ribeirinha, sua principal fonte de subsistência é o rio São Francisco,
pois se localizam a margem esquerda, bem como Mangal. Tradicionalmente, a área
delimitada pela comunidade, além de refugio temporário e de implantação de cultivos
de subsistência, no período em que estivemos visitando, em função da estiagem
prolongada, compunha uma extensão maior de caatinga que também provia as
comunidades quilombolas de pastos extensivos e de recursos de caça e coleta.

3 MANGAL

A comunidade de Mangal habita uma pequena faixa na margem esquerda do
médio São Francisco, município de Sito do Mato, recém emancipado de Bom Jesus da
Lapa. Os moradores utilizavam com freqüência o transporte fluvial feito através de

19

Apareça é uma pequena vila, sede do distrito do município de Malhada, cuja origem remonta ao inicio
do século XVIII.
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barcas que cruzam o rio, levando passageiros e comercializando produtos
industrializados. A rota mais utilizada pelos moradores locais vai da cidade de
Paramirim, localizada na margem oposta àquela onde esta situada a comunidade de
Mangal, para o distrito de Gameleira, município de Sito de Mato, na margem esquerda.
Outras vias se acesso a Mangal são as estradas das fazendas que estão em seu
entorno. Mesmo sendo Bom Jesus da Lapa a antiga sede que abrigava mangal à
referência da comunidade é a sede municipal de Paramirim, muito mais próxima,
podendo suas luzes ser divisadas da frente de Mangal.
A memória da comunidade de Mangal reconhece estarem na sua ascendência
antigos escravos das fazendas estabelecidas na região para criação extensiva de gado.
Os depoimentos orais registram que Mangal era propriedade de um fazendeiro
conhecido como Capitão João, dono de muitos escravos na região. O capitão teria uma
filha adotiva, chamada Gertrudes e que acabou se envolvendo com um vaqueiro. O pai
desgostoso foi embora para outra propriedade. Gertrudes permaneceu em Mangal e
teria, após certo tempo, doado a terra para Nossa Senhora do Rosário, padroeira do
lugar, tendo partido em seguida para o lugar onde se encontrava seu pai. Esse tempo
de doação, segundo os relatos recolhidos, corresponde a pós-abolição, e aterra cobria
uma área de uma légua de frente e o fundo seria indefinido.
As sucessivas divisões por herança das fazendas propiciaram, posteriormente, o
retalhamento das propriedades. Os moradores das localidades vizinhas inseridas
nessas fazendas tradicionalmente foram expulsas violentamente. Ao que parece, a
expulsão coincide com o estabelecimento do Estatuto da Terra, dado que um senhor
parente do povo de mangal registra uma “lei de 65, dos quatro fios de arame”. Após a
qual os fazendeiros passaram a cercar tudo. Sabe-se que o Estatuto da Terra tinha
como um de seus pilares a redefinição das relações de parceria na zona rural, além de
disciplinar o usucapião, dentre outros aspectos. Tais propostas chocavam-se
frontalmente com as relações de exploração vigentes nessas áreas. O resultado da lei
associada à estrutura das relações políticas foi à expulsão das inúmeras famílias
habitantes de tradicionais localidades, ação realizada pelos fazendeiros protegidos pelo
aparato policial.
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Em Mangal, acompanhamos a Festa de Reis, São Sebastião e a Marujada,
importantes manifestações culturais locais. No momento em que visitamos a
comunidade, se vivia um clima de bastante expectativa quanto o futuro, uma vez que o
trabalho de organização e mobilização da vizinha Rio das Rãs repercutiu positivamente
em seus moradores. Conhecemos algumas lideranças, como Martinho e Carlinhos,
cujas vozes traziam em si o a experiência e a força de um povo secularmente oprimido
em seu próprio território, mas que resistiram bravamente a tantas violências e
humilhações demonstrando portanto uma inegável relação sólida que os ligam ao lugar.

4. LAJES DOS NEGROS.

A comunidade de Lajes dos Negros está localizada no município de Campo Formoso,
antigo povoado e da Cidade Nova da Rainha, atual Senhor do Bonfim.
A idéia de uma comunidade originada de dois escravos, Luisinho e Sales, é lugar
comum entre os moradores, em especial, os mais antigos. Há, contudo, um fato digno
de nota que se refere a uma versão própria contada por descendentes dos donos da
fazenda de onde os escravos partiram, sobre o surgimento do quilombo.
Segundo uma entrevista cedida a um grupo de estudantes da UNEB, Campus de
Senhor do Bonfim, o casal Herbrando e Flora Barros, descendentes da Família Barros,
revela a criação de Lajes dos Negros, como um fruto do desejo de seus avós e bisavós:
“Meu bisavó, e depois meu avô, trouxe os Escravos de Parnaguá (MG) e <liberou> os
escravos, que eram chamados << negros dos Barros> >, mas meu avô continuou
ajudando a eles, quer dizer, uns ajudavam aos outro. Por isso existe uma consideração
por parte dos negros até hoje, aos Barros, por terem <<deixados>> as terras para eles.
(entrevista gravada em 10/07/96)”.
Os descendentes dos Escravos Luisinho e Sales, por outro lado, revelam uma outra
versão. Segundo o Sr. Valentino (87 anos) e o Sr. Arsênio (90 anos), ambos netos de
Luisinho, revelam-nos que seu avó era vaqueiro em uma fazenda próxima a Feira de
Santana, vindo trabalhar na Fazenda Escurial de propriedade da família Barros (cujos
donos chamavam-se Diocleciano Barros e mais tarde seu filho, Fagundes Barros).
Conta-se que Luisinho, com o dinheiro que ganhara como vaqueiro, comprou uma
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posse de Terras, que mais tarde chamaria Laje. Contudo, ainda como donos das terras,
Luisinho continuou a trabalhar com os Barros até a chegada dos primeiros filhos, o que,
segundo consta teria o dono da fazenda Escurial, o “aconselhado” a fixar moradia em
suas terras, pois, a constituição de uma família implicaria nesta necessidade. A origem
do “quilombo” também estaria associada a uma prática, no mínimo original, entre os
escravos: eles fugiam durante a noite da Fazenda Escurial para SAMBAR em áreas
reservadas. O retorno dava-se antes do amanhecer para ordenhar o gado. Aliás, a
versão contada por Sr. Arsênio e Sr. Valentino também foi confirmada por Sr. Osvaldo,
ou “Seu Vadu” (90 anos), outro bisneto do Sr. Diocleciano Barros, além de outros
moradores antigos como Sr. Antonio Benedito (68 anos), D. Fortunada (80 anos), D.
Florença (74 anos).
Em Lajes dos Negros, pudemos visitar dois templos de umbanda, um denominado
Sultão das Matas e outro sem denominação especifica. Acompanhamos a um dos
momentos festivos da comunidade durante a realização de uma Roda de São Gonçalo.
Apesar de sua localização dificultada pelo acesso, Lajes dos Negros conta com um
fluxo intenso de moradores de distritos próximos que se reúnem principalmente na feira
semanal, o que de certa forma possibilita uma maior dispersão entre seus moradores.
Através de contatos desenvolvidos nesta primeira etapa com uma moradora chamada
Hilta, tataraneta dos escravos fundantes, que por sua vez residia em Salvador, resolvi
retornar em um segundo momento, com mais tempo disponível, para aprofundar minha
pesquisa e se aproximar ao Maximo do meu objeto de estudo que era a compreensão
de quais elementos terminaram por se constituir em fonte significativas para aqueles
moradores, garantindo assim uma identidade comum.
5. TIJUAÇU
A comunidade negra de Tijuaçu é formada pela vila (sede do distrito de Tijuaçu) e
outros povoados que o cercam, como: Alto, Olaria, Quebra Facão, Água Branca,
Lajinha, Conceição, Macaco, Barreira, Queimada grande e Fazenda Capim. A maior
parte desta comunidade está localizada no município de Senhor do Bonfim enquanto
uma menor parte se encontra no município de Filadélfia e de Antonio Gonçalves.
A vila e os povoados foram se formando com os filhos e netos de Maria (Mariinha)
Rodrigues, a ancestral fundadora do grupo por volta de 1800, que ao se casarem,
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forma ocupando diferentes áreas para garantir a pose da terra. Antigamente o nome
que se empregavam para se referir a esta comunidade era Lagarto, mas segundo
dizem, com o crescimento da população local e o surgimento da vila, passou a se
chamar Tijuaçu – lagarto grande – na linguagem dos índios Pataxós que existiam na
região. Na vila existem 292 famílias e cerca de 1600 pessoas. Segundo uma historia
contada pelos mais velhos, alguns negros teriam fugido de uma senzala em Salvador e
caminhado por muitos dias até chegar neste lugar. Um outro registro conta que três
negras, entre elas a negra nagô Mariinha Rodrigues, teriam vindo da África para serem
escravas nas proximidades de Salvador, mas fugiram e foram para Tijuaçu.
Nesta comunidade, uma situação muito grave nos chamou atenção: a falta de água
disponível para os moradores. Comumente presenciávamos filas intermináveis para
garantir um ou dois baldes diários de água, que chegavam em carros-pipas da
Prefeitura Municipal, ou através de um tanque público, onde os moradores precisavam
acordar pelo menos cinco horas da manhã para garantir um razoável abastecimento. O
mais intrigante é que tal comunidade dista poucos mais de alguns quilômetros da sede,
Senhor do Bonfim. Um outro fato que nos chamou a atenção foi o tratamento
dispensado pela prefeitura no que tange a contratação de “concursados” da própria
comunidade em detrimento de outros, normalmente oriundos da sede, caracterizando,
segundo levantado pelos próprios moradores como uma prática discriminatória.
Ainda em Tijuaçu, visitamos uma comunidade cercada por arame farpado, por um
fazendeiro que insistia em negar o acesso dos moradores a qualquer ponto “do seu
terreno”. A comunidade se limitava a um espaço ”livre” equivalente a um campo de
futebol. Segundo os moradores, era preciso aguardar a noite, para se aventurar a
buscar água em um córrego na área demarcada pelo fazendeiro, correndo o risco de
ser vítima de maus-tratos por parte dos caseiros.
Quanto às manifestações locais, pudemos registrar uma demonstração do Samba de
Lata, importante mostra cultural oriundo daquela comunidade. O Samba consistia numa
roda onde homens e mulheres dançavam ao som de batuques na palma da mão e em
latas. As trocas de dançadores se davam através de “umbigadas”. Segundo a tradição,
todos devem se vestir de branco e utilizar “contas” ao redor do pescoço, feitas de
feijões ou bijuterias coloridas.
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6. AS COMUNIDADES DE BARRA / BANANAL E RIACHO DAS PEDRAS. 20

As comunidades de Barra Bananal e Riacho das Pedras, também conhecidas como
“os Arraiais de Rio de Contas”, sua relação com a comunidade da vila de Mato Grosso
e com a cidade de Rio de Contas, formam um conjunto bastante peculiar do ponto de
vista das relações raciais, conhecido nos estudos sobre o assunto e

inclusive

formalmente pesquisado desde há menos 50 anos por Marvin Harris, acadêmico norteamericano, que publicou livro e artigo

sobre a cidade21 e sua relação com os

moradores do campo, conforme descrito no início do capítulo três desta dissertação.
A cidade de Rio de Contas, cidade planejada para ser a sede de uma vila e implantada
por decisão da Coroa Portuguesa em 1745 como forma de controlar o garimpo e a
fundição de ouro na Região do que se torna, depois, a Chapada Diamantina - mas
naquele momento parte das chamadas Jacobinas - , foi criada, conforme orientação
contida

na mesma decisão, no local onde estava previamente um povoamento

chamado Pouso dos Creolos. Este povoamento – como presença de negros livres
“aquilombados”, mocambados – tem sua existência registrada no final do século XVII
(1680), quando caravana formada pelo Sargento Mor Francisco Ramos passa pela
Região, subindo o Rio de Contas a caminho da serra do Sincorá. Como a sua
localização estava na passagem de caminho entre a Bahia e o litoral até o vale do Rio
S. Francisco, acaba por se tornar pouso obrigatório de viajantes do Norte de Minas e de
Goiás com destino a Salvador.
No início do século XVIII é descoberto ouro na região, que é explorado em boa
quantidade, durante um século. O início de sua exploração, em 1710, pelos
bandeirantes (Sebastião Raposo) deu origem à formação do povoado de Mato Grosso,
transformado em freguesia em 1718 – a Primeira Freguesia do Sertão de Cima.
Também os bandeirantes criaram, em 1715, uma outra povoação, hoje Livramento do
Brumado (Vila Velha), que dá origem à vila criada por Pedro Barbosa Leal em 1724,
ano em que também é criada a Vila que dá origem à cidade de Jacobina. Ligando as
duas, é criada uma estrada real que corta a Chapada Diamantina. Em 1745 a Vila (ou o
20

Texto elaborado a partir de laudos antropológicos, literatura existente, diário de campo e entrevistas realizadas pelo autor no
curso da dissertação.
21
Harris, Marvin – Les relations raciales à Minas Velha, cmmounauté rurale de la région montagneuse du Brésil Central – in
Wagley, Charles, Races et classes dans le Brésil Rural. UNESCO, 1951, pág 51 a 85, Paris, France .
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governo civil) é transferida para a atual cidade de Rio de Contas, tendo em vista a
insalubridade da região onde estava a Vila Velha, sendo também transferida para lá a
freguesia, antes em Mato Grosso.
Sempre segundo o Inventário do Patrimônio Histórico, o município primitivo se torna
uma capital Regional, e seus limites vão até o norte de Minas Gerais, compreendendo a
Serra Geral, boa parte da Chapada Diamantina e a Bacia do Rio de Contas 22. Em 1799
é registrada a existência de uma aula régia de gramática latina, o que supõe a
existência de escola (ou escolas) de ler e escrever. Segundo Vilhena (Cartas
Soteropolitanas, mapa anexo à Carta Oitava), o professor desta cadeira de Gramática
Latina chamava-se Francisco Moniz Barreto de Aragão. Outras atividades educacionais
foram implantadas na cidade, no século XIX. (aulas de português, francês, Filosofia
além da de Gramática Latina). Contava também com uma Casa de Fundição do ouro
desde o século XVIII e implantou, em 1832, serviços de correio. A extração do ouro
entra em decadência no séc. XIX e, em 1844, a descoberta de diamantes na região de
Mucugê, provoca um esvaziamento da cidade – tanto economicamente como em
termos de sua população, perdendo influência para Lençóis. Era, portanto, Rio de
Contas, um Centro Regional, com forte presença na geografia e no governo da Região.
É elevado a município em 1885
A descrição acima nos mostrou a presença de dois pólos populacionais vinculados à
colonização: o Povoado dos Crioulos – depois cidade de Rio de Contas; e Mato Grosso,
primeira freguezia. A observação a eles acrescenta os “Arraiais dos Negros” – Barra,
Bananal e Riacho das Pedras. Um pólo negro, um pólo branco e um pólo “mestiço”, por
assim dizer, este instalado na cidade onde estava o governo civil.
Os seus moradores reivindicam como origem dos Arraiais negros a presença dos
negros mocambados desde o século XVII– portanto, com mais de 300 anos. Segundo
eles, com a descoberta do ouro, é feita uma tentativa de reescravização dos negros
livres que ali viviam. Seu estabelecimento naquele local estaria vinculado à mineração.
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A extensão do antigo município de rio de contas, que hoje compreende várias regiões do Estado da
Bahia, coloca um elemento que ajuda a entender a grande presença de quilombos, hoje, exatamente
nestas regiões. Ver Capítulo 3.
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Eles são recrutados para a própria construção do povoado de Mato Grosso, onde
trabalham durante o dia; mas, à noite, voltam para suas casas. 23
Segundo depoimento de liderança dos Arrais, Carmo, “Eles trabalhavam, mas não
podiam dormir lá. Tinham que ir e voltar todos os dias”. Ver transcrição da fala de
Carmo, em anexo. Ou seja, não podiam não apenas coabitar nas mesmas casas, mas
lhes era vedada, como negros livres, a presença no espaço físico do povoado branco
de Mato Grosso durante a noite. Formaria uma comunidade clandestina, protegida por
um pacto de silêncio com os garimpeiros ilegais?
Segundo a descrição do laudo antropológico, os dois arraiais (o terceiro, Riacho das
Pedras, foi coberto pelas águas da Barragem feita recentemente pelo governo federal)
são formados por diversos núcleos familiares: Bananal tem 24 grupos domésticos e
Barra 55, distribuídos em 5 pequenas localidades. Os ex-moradores de Riacho foram
redistribuídos. As casas são construídas de adobe e são pintadas com “tubatinga”, tinta
feita com cal e amido, que dá uma tonalidade brando-amarelada. Nenhuma delas tem
água encanada nas casas: os povoados contam com uma caixa d’água e um chafariz.
As casas também não têm instalações sanitárias. A luz elétrica, durante muitos anos,
passava perto dos arraiais, subindo para Mato Grosso, mas não chegava até eles. O
mesmo ocorre com relação à ocupação das margens da Barragem do Brumado – o
desaparecimento de suas terras não foi compensado, nem gerou benefícios para as
comunidades. Assim, as prioridades das ações públicas deixavam e deixam de fora as
comunidades quilombolas. Expressam, deste modo, o domínio do Estado por outros
grupos, ou mesmo uma incapacidade deste de lidar com a vida comunitária deles.
O laudo antropológico, na caracterização dos quilombos, demonstra ser o parentesco o
elemento básico da organização social dos quilombos, parentesco este consolidado por
casamentos endogâmicos, entre primos. A produção agrícola se dá de forma coletiva,
seguindo o ciclo das águas. O plantio se dá em três momentos: na roça das chuvas,
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A existência dos quilombos onde viviam negros livres não significou a inexistência de escravidão em
Rio de Contas: o arquivo da cidade é um dos que tem maior acervo de Cartas de Alforria na Bahia; e a
sua Câmara de Vereadores decretou a abolição da escravidão poucos dias depois do 13 de maio de
1888... Ver, a respeito, Diário Oficial de 02 de julho de 1923, Edição Comemorativa do 1º. Centenário da
Independência da Bahia, história do então município de Rio de Contas.
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nos baixios e encostas; e a roça da neblina (feita na quaresma), nas bases das
encostas. O plantio é feito por toda a coletividade, mas são as mulheres que colhem,
porque os homens migram sazonalmente, no mês de julho, para participar da colheita
da cana-de-açúcar em S. Paulo. Por fim, se dá o plantio no tempo da estiagem, nos
baixios às margens dos rios, utilizando sistema rudimentar de irrigação. Neste período
são as mulheres que se ocupam dos encargos produtivos. Em novembro se dá o
retorno dos migrantes, começando os preparativos para as roças de chuva. O autor
chama a atenção de que o ciclo produtivo é complementado pela coleta do pequi e a
pesca.
Como problema, a migração sazonal que às vezes se torna definitiva: nota-se a
presença de muitas mulheres idosas sozinhas. O total geral da população registrada
quando da visita estava em torno de 314 pessoas, mas a população ausente é mais do
dobro da que foi encontrada no local. 85% dos homens já teve pelo menos uma
experiência de migração.
Na análise das relações sociais fica caracterizada a relação entre parentesco, herança
e territorialidade. Existe um compartilhamento do direito ao uso de áreas comuns, mas
o partilhamento se dá entre membros da mesma família, que forma um “bolo”. Existem,
no entanto produtores desprovidos de terra, geralmente as mulheres sozinhas. (no
trabalho de Maria de Lourdes Bandeira em Mato Grosso, já citado nesta dissertação,
isto também acontece, e é permitido a elas a colheita, para benefício próprio,

da

segunda safra.) Assim, existiriam regulamentos do uso do solo não explicitados, que
permite o acesso à terra de uns em detrimento dos outros. Mas, como regra, o “bolo”
familiar define o direito de acesso à terra, e é por ele definido. Assim, na organização
social existem dois elementos fundamentais: território e parentesco. “Se é do bolo, é
parente”.
Apresenta como forma própria de manifestação o Bendengó, espécie de samba de
umbigada. Jongo, proveniente da Costa da Mina, o que bate com dados existentes no
arquivo da cidade. Existem outras festas, ligadas aos santos católicos. Nestas próprias
festas católicas, existe a apresentação do Bendengó, como prática eminentemente
negra e distintiva da identidade.
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Por fim, chama a atenção para a presença de modificações políticas, com a emergência
de novas lideranças políticas a partir da ação da igreja renovada. Esta também vem
combatendo fortemente a presença de manifestações do racismo, aliás, já evidenciado
no livro de Harris, que chama a atenção para a forte oposição entre pretos pobres e
brancos ricos, formando um universo bastante hierarquizado. Para Marcos Luciano
Messeder, o silencio é a tônica da história dos arraiais. Existe uma resistência
silenciosa, no sentido da valorização da identidade, às evidências de um racismo nada
cordial. Risco de extinção das comunidades, por dificuldades de sobrevivência no local,
agravada pela situação criada pela represa. As lideranças apontam, também para a
necessidade de melhoria na qualidade de vida das comunidades: não basta a titulação
das terras, é preciso criar condições de vida, o que chamam de “necessidade de
desenvolvimento”.
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Comunidades

Município

Manifestações

Memória

Organização Social

Economia

Pau D’ Arco e
Parateca

Malhadas

Reis de Boi e
Cavalhada; Festa
do Divino.

Escravos deixados de
fazendas.

População : 1223 moradores;
Plantações familiares.

Feijão, milho, mandioca.

Lajes dos Negros

Campo Formoso

Festa de São
Gonçalo

Negros que compraram as
terras;

Formação oriunda de
Agricultura,
miscigenação com índios locais.

Baixão Velho

Seabra

Terno de Reis.

Negros que fugiam de uma
festa .

Formado por pequenas
localidades: Lagoa do Baixão,
Agreste I e II.

Mangal

Sitio do Mato

Marujada e Roda de Terra doada para N.S do
São Gonçalo. Reis, Rosário.
Santo Antonio, N.S.
Conceição e São
Sebastião.

Cultivo por grupos domésticos
Feijão, milho, melancia,
sob controle dos parentes;
mandioca;Cabra,galinha, porco;
Casamento: endogâmico.
Pesca.
Unidade: parentesco e território.
população: 295 pessoas

Tijuaçu

Senhor do Bonfim

Samba de Lata São Escravos fugidos de
Benedito
Salvador.

População: 292 famílias e 1600
moradores; Unidade: família e
terra.

Milho, melancia, feijão, andu;
cabra galinhas, porcos,
cavalos,jumentos, gado.

Barra, Bananal e
Riacho das
Pedras.

Rio de Contas.

Bendengó. São
Escravos fugidos de um
Sebastião e N.S. da naufrágio em Itacaré-Ba.
Conceição.

População:314 pessoas;
Unidade :terra e Parentesco;
Coletivização dos terrenos,
produção apropriada por
unidades residenciais;
Transmissão de posse por
sistema de herança

Feijão, mandioca

Pesca (principal), pouca caça.

Agricultura
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APRESENTAÇÃO
Quilombo, Mocambo, Terra de Preto, Terra de Santa ou mesmo Comunidades Negras
Rurais. Desde as experiências ocorridas no reino do Congo no século XVII, onde os quilombos
constituíam espaços de iniciação para formação e resistência; passando pela América
hispânica, como os Cumbes, Palenques ou Marrones; a experiência da América inglesa, como
os Marrons; ou mesmo a América francesa, como o “grand marrones”, é possível estabelecer
alguns elementos convergentes quando falamos em territórios construídos e constituídos por
valores simbólicos ancestrais. Estas são comunidades que se constituem enquanto um espaço
imerso num conjunto de uma rede de significados e simbolismos que perpassam pelos laços
afetivos e culturais unindo distintas pessoas, a partir de uma memória social comum.
Falar dos quilombos no Brasil usualmente significou remete-nos a um passado um tanto
quanto longínquo e um tanto quanto “romantizado”. Durante muito tempo à saga de Zumbi dos
Palmares permeou, ainda que timidamente, a literatura oficial e tornou-se, portanto a única
referência explicita da existência, no passado, destas comunidades negras no Brasil. O que não
é dito abertamente é que a existência de negros fugitivos, “aquilombados”, durante muitos anos
ocasionou momentos de profunda apreensão por parte das autoridades lusitanas, pois havia o
medo de que no Brasil ocorresse um levante escravo na proporção do ocorrido em alguns
países Latino-americanos, e em especial no Caribe. No Haiti, por exemplo, o movimento
quilombola chegou a tomar o poder e se confundiu com a nascente nação haitiana. Nos casos
da Jamaica, Colômbia, Cuba e Suriname, os escravos libertos tomaram posse definitiva das
terras onde edificaram os quilombos antes da abolição da escravatura por meio de tratados de
paz e acordos oficiais com o Estado.
A repressão em territorio brasileiro ,nesse sentido, tambem se manifestou em tamanho
intensidade e organização. Nesse caso, a recomendação do Conselho convergia para a
repressão e desagregação sob o manto de tratar tais agrupamentos como uma séria ameaça
ao

sistema

escravocrata.

Dispositivos

legais

de

outras

naturezas

também

foram

implementados, como a promulgação da Lei da terra, em 1850, que proibia a aquisição de
terras devolutas por titulo que não seja o de compra.
Cem anos após a abolição oficial da escravidão, no Brasil, em 1988, novos rumores e
entendimentos provocaram uma significativa revisão historiográfica nos meios acadêmicos,
especialmente nas áreas de ciências humanas e educação. Também a Promulgação da
Constituição Federal do Brasil, em 1988, trouxe para o cenário político e social, novas
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concepções sobre os diversos atores sociais inseridos na sociedade brasileira. Os artigos 215 e
216, na secção II, passam a refletir um novo outro olhar, por parte do Estado, com relação e
preservação e valorização do patrimônio material e imaterial das comunidades negras e
tradicionais. O Art. 68, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT- define que
para as comunidades negras que estejam ocupando suas terras, a eles devem ser emitidos
título de posse.
Cabe lembrar que no plano internacional a Convenção nº169, da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, promulgado em Junho de 1989, havia suscitado novas
posturas diante de territórios tradicionais, o que também trouxe elementos decisivos para a
concepção dos direitos das comunidades negras, deliberando quanto à utilização do espaço,
como critério fundamental para determinação desses grupos, tendo assim o parâmetro de
autodefinição a partir de uma identidade construída coletivamente.
Já do ponto de vista do debate e promoção de políticas públicas globais, a Conferência
Mundial contra o Racismo e a Intolerância Religiosa em Durban, África do Sul, em 31 de agosto
a 08 de setembro de 2001, configurou outro espaço de luta e afirmação das comunidades e
povos historicamente alijados do processo de inclusão econômica e social promovido pelas
nações detentoras do poder econômico e militar, notadamente a partir do século XIX.
No plano nacional, pós Durban, o governo federal baixou o Decreto 4887, em 2003, que
define o quilombo enquanto um espaço ocupado por remanescentes das antigas comunidades
cujas terras devem ser preservadas como garantia de sua reprodução física, social, econômica
e cultural.
Em 2007 é elaborado a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais, instituído pelo Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, garantindo
ação estrutural e estruturante na preservação e perpetuação das comunidades negras, em
áreas quilombola. Ainda em 2007, são publicados os critérios e passos para dar início ao
processo de reconhecimento e titulação das comunidades remanescentes de quilombo
espalhadas por todo Brasil.
Assim, dentro deste contexto, o Estado da Bahia, a partir da Coordenação de Diversidade,
na Secretaria Estadual de Educação, colocou como pauta de ação, um levantamento sobre o
que havia sobre a Educação Quilombola por todo Estado. O objetivo foi, portanto, mapear,
catalogar e propor ações de intervenção para a melhoria na qualidade de ensino nas
comunidades quilombolas, mediante uma análise diagnostica do que existe de fato e o que
pode ser feito a partir de tais constatações. Todas as informações relacionadas serviram para a
elaboração de um relatório contendo informações sobre as condições físicas das escolas que
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atendem as comunidades quilombolas, bem como, a avaliação que as lideranças quilombolas
têm sobre as escolas e a educação, em linhas gerais, destinadas aos jovens e crianças na
comunidade. A análise também incluiria as informações relacionadas com as pesquisas
realizadas, na Bahia, sobre Comunidades quilombolas, prioritariamente, na área de educação
quilombolas. Uma das possíveis contribuições que a pesquisa e o Relatório final podem dar ,
seria a elaboração de um banco de dados sob Responsabilidade da própria Secretaria de
Educação, contendo dados,registros e análises conjunturais, que se tornaria disponível a todos
os pesquisadores, órgãos públicos, agências de fomento à pesquisa e publico em geral.

Brasil.
Vale salientar, que no Estado da Bahia, a Secretaria Estadual para Promoção da
Igualdade Racial – SEPROMI – desde sua criação, sempre esteve engajada na luta por
políticas que assegurassem as comunidades negras rurais e quilombolas, criando condições
para a implementação de um programa voltado para as comunidades já certificadas pela
Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura. Além disso, o Governo Federal,
através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA), Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF)
e Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), também tem
ações e recursos orçamentários voltados às comunidades de quilombos, muitos deles através
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Assim, além das pesquisas sobre as pesquisas já produzidas, no Estado da Bahia, sobre a
educação quilombola em território baiano, ocorreram, paralelamente, as visitas aos municípios
e as comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Nesta etapa
foram ministrados dois tipos de questionários diferentes (em anexo). Um questionário foi
destinado às escolas que atendiam aos alunos oriundos de comunidades quilombolas, e nesse
caso, não só foi aplicada nas escolas localizadas nas próprias comunidades, mas também nas
escolas localizadas na sede do município, ou distritos e/ou povoados próximos. Nesse caso, o
questionário aplicado nas escolas tinha como objetivo descrever a descrição física das referidas
escolas. Um segundo questionário aplicado na própria comunidade quilombola, diretamente
com as lideranças locais e/ou moradores na comunidade quilombola, com objetivo de obter
informações mais qualitativas, como a qualidade do transporte escolar, a merenda oferecida
aos alunos e a relação das escolas inseridas nas comunidades quilombolas.
A ação de mapeamento ocorreu entre os meses de julho a dezembro de 2010. Foram
visitadas aproximadamente 100 comunidades quilombolas, ainda que os dados e informações
disponibilizados em questionários disponibilizados para lideranças e educadores em diversos
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encontros, oficinas e fóruns quilombolas totalizem aproximadamente 150 comunidades, o que
permitiria admitir que fosse atingido num período de 06 meses, entre 45% a 50% das
comunidades quilombolas certificadas em todo estado da Bahia. Os questionários aplicados as
escolas, na sede dos municípios que possuem comunidades quilombolas e que também
atendiam

a

alunos

destas

comunidades,

totalizaram

121

unidades.

Nesse

item,

aproximadamente a Bahia apresenta 100 municípios, com registros de comunidades
quilombolas, das quais foram visitados perto de 50 municípios. Com relação aos números de
lideranças entrevistadas, foram aplicados 53 questionários. Esses números por si sugerem que
o mapeamento mais próximo de um número próximo da totalidade, necessitaria de um novo
prazo para que as visitas e os dados disponibilizados fossem concluídos.

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
O sistema educacional é construído com a finalidade de transmitir os conhecimentos
considerados relevantes (ou necessários á sobrevivência do grupo social) de uma geração para
a outra. Mas ele não faz isto, como sabemos de uma forma “neutra” – ao fazê-lo, distribui
papéis e lugares, reproduzindo (ou ajudando a reproduzir) a estrutura social ou as relações
sociais.
Numa sociedade desigual, essa desigualdade se manifesta na educação de duas
formas: a primeira, na escolha dos conteúdos a serem ensinados; a segunda, no próprio acesso
ao sistema educacional; na sobrevivência ano a ano dentro dele – aprovando os
conhecimentos, valores e comportamentos pouco a pouco adquiridos; e na distribuição pelos
tipos de cursos e níveis de ensino alcançados.
Nesse sentido, uma educação quilombola deve possibilitar um intercâmbio de
conhecimentos entre os saberes oficiais que constitui a educação pública brasileira, legislada
pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB e os saberes produzidos e reconhecidos nas comunidades
quilombolas por todo país. É necessário, por assim dizer que, não só as escolas que estejam
localizadas nas próprias comunidades, bem como aquelas localizadas em distritos e/ou
povoados não-quilombolas que atendam as crianças e jovens de tais comunidades quilombolas,
tragam em seu currículo elementos que contribuam e reforcem a identidade cultural de tais
localidades. Não se trata, portanto, de pensar em educação quilombola a ser ensinada apenas
nas escolas em comunidades quilombolas, e sim, uma educação que se processe em todas as
escolas publicas no país, e que, nos casos mais específicos, das escolas que atendam as
comunidades quilombolas, é necessário que se pense em metodologias, currículos e
procedimentos que realcem essa identidade cultural.
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Portanto, é possível explicitar que a noção de história, que na pratica escolar ocidental
se limita a “contar” estórias, lendas ou relatos mitológicos, é percebido nas comunidades
quilombolas como uma forte aliada nas relações do “mundo escolar” e “não - escolar” , uma vez
que ela relaciona, recupera e revela a cultura vivida a cada momento nos mais diferentes
campos das atividades humanas como a religião, a ciência, as artes, o trabalho, a família e o
lazer, dentre outros. Cada detalhe é importante, pois permite remontar à unidade que
representa o homem. Nesse sentido, a tradição oral, porque baseada na iniciação e na
experiência, contribui para particularizar um tipo especial de homem, pois se fundamenta na
sua prática e no seu comportamento cotidiano em comunidade.
Pode-se considerar, a partir dessa lógica, que a fundamental diferença entre o modelo
de educação moderna e a tradição oral está no fato de que aquilo que se aprende na escola,
com formato ocidental, por mais útil que seja, nem sempre é vivido, enquanto o conhecimento
herdado da tradição oral está preso na experiência vivenciada e na prática cotidiana, por isso
mesmo formadora e geradora de um homem peculiar com uma sabedoria construída pelo seu
fazer, dia após dia, informado pelo conhecimento das gerações passadas.
Nos espaços construídos sob a concepção de matrizes africanas, recriadas em
Diáspora, os processos educativos levam em consideração, preponderantemente, a afirmação
de uma identidade cultural. Há por assim dizer procedimentos pedagógicos que reafirmam a
identidade do grupo, a partir de símbolos ou valores que carregam em si um significado aos
indivíduos que se incluem (ou excluem-se) naquele circulo convivencial. O sentimento de
pertencimento se dá a partir de um passado comum, cujos laços de parentescos reforçam e
revivifica esse sentimento. A memória tem um papel fundamental na afirmação identitário do
grupo, pois é nela que se fundamenta o continuum entre passado-presente num jogo de
resignificados e relaborações, construído coletivamente. A terra onde os antigos viveram não
será apenas um lugar de lembranças, mas sim um espaço vivo, cujo sentido exibirá um
significado existencial apenas para aqueles que se identificam com ela. É na tradição oral que
os sentidos e os significados são passados de pai para filho, e a palavra, o diálogo, o
argumento e o conselho constituem práticas essenciais na vida do dia a dia da comunidade.
Nesse aspecto, a Lei Federal n º 11645/08 que tornou obrigatório o ensino da História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena na Educação reforça as práticas aqui descritas que visam
exatamente o fortalecimento da identidade, da auto – estima e da afirmação positiva quanto à
relevância da aquisição de habilidades e competências úteis para a inserção num contexto
global, sem perder de vista as questões locais. Assim, as pesquisas acerca da construção,
perpetuação e constantes processos de (r) elaboração de uma cosmologia negra fora do
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continente africano exigiu a edificação de aportes teóricos relativizados em contraposição as
amarras do imobilismo epistemológico, cujas raízes e alicerces positivistas engendraram longas
e fecundas ramificações voltadas para si mesma, depreciando outras possibilidades de
aquisição e perpetuação de sentidos e saberes. Nesse sentido, a Lei 11645/08 que obriga a
inclusão dessas percepções que estavam “de fora”, até então, inevitavelmente passará pela
rememoração da história de luta e resistência de povos e culturas, rompendo assim o
“emudecimento” intencional presente numa historiografia que insiste, por exemplo, em
promover valores e sentidos a partir de “heróis” e “mitos” forçosamente nacionais como forma
de homogeneizar seus significados sob a tutela e benevolência do “colonizador”.
Nesse aspecto, o entendimento da vida de uma comunidade e o que faz desta um
grupo que se diferencia dos grupos que o circundam, passa necessariamente pela identificação
dos elementos que carregam significados para os indivíduos que se identificam com aquele
grupo, ou seja, estamos falando de uma identidade ligada a uma organização social, que é a
alavanca propulsora da formação de uma comunidade. Comunidade será aqui definida como
grupo de pessoas que dividem os mesmos valores, símbolos e normas e se sentem
afetivamente ligados entre si ou nutrem entre si interesses de outras naturezas. Portanto, é
possível visualizar uma identidade compartilhada coletivamente pelo grupo, diferenciando-os de
outros grupos e dando um sentido à união das pessoas que formam o mesmo.
Portanto, símbolos são objetos, atos, conceitos ou formas lingüísticas, portadores de
vários significados e que evocam diferentes respostas quando comparados a indivíduos em
contextos diferenciados. Tais sentidos, por sua vez são materializados através de diversas
formas de expressão, como as palavras, imagens e sons com diversos significados. Linguagens
verbais e não - verbais, linguagem do corpo, linguagem dos sinais e gestos dentre outras,
terminam por consolidar uma interação afetiva e efetiva entre os homens e a partir dessas
trocas de possibilidades, se estabelecem formas de relacionamentos e convívios, agrupando ou
distanciando elementos, organizando redes e tecendo novas articulações. Experiências,
crenças, valores, atitudes conhecimento e sentimentos, demonstram que a comunicação é um
processo de interação humana, e dessa forma, as estratégias e formas que serão utilizados
para que essas interações ocorram perpassam exatamente pelas técnicas e estratégias
eficazes desenvolvidas pela comunidade para melhor transmitir tais ensinamentos.

SITUAÇÃO DAS ATUAIS PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA NA
BAHIA
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O Estado Brasileiro, historicamente, por meio de vários dispositivos legais 24,
produziu uma estrutura institucional que deixou à margem do processo formal de
escolarização a população negra, o que se reflete atualmente em seus baixos índices
educacionais.
Em 1968, a ONU realizou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial, na qual afirma:
Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas
com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos
raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser
necessária para proporcionar a tais grupos, ou indivíduos, igual gozo ou
exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais 25.

Instituiu também formas de intervenção para a superação do racismo e suas
implicações a partir de três decênios: primeiro (1973-1983): efetivação de campanhas
em todo o mundo contra o racismo; segundo (1983-1993), realização de campanhas
em favor dos direitos humanos e redação de um modelo de legislação contra o racismo;
e no terceiro (1993-2003) enfatiza o papel da educação para a garantia do respeito aos
direitos, incluindo a análise das causas e das conseqüências do racismo.
Dessa maneira, no Brasil, foi sancionada a Lei Federal 10.639/ 2003, que altera a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, tornando obrigatório o ensino de
História e Cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar da educação básica. Em
decorrência, cria as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnica - raciais, que estabelece a inclusão de conteúdos sobre a História e a Cultura
africana e afro-brasileira no currículo, orientando novas práticas e atitudes pedagógicas
no processo de formação nacional.
O termo quilombo, no discurso das autoridades coloniais e posteriormente no
período imperial, era freqüente para caracterizar a habitação de negros fugidos do
sistema escravista. Entretanto, esse termo oculta variados contextos de resistência de
africanos e descendentes na formação e defesa de territórios étnicos, surgidos a partir
24

O Decreto nº 1331 de 1854 proibia a admissão de trabalhadores escravizados nas escolas públicas, e
aos adultos negros somente era permitida a instrução de acordo com a disponibilidade de professores. O
Decreto nº 7.031-A de 1878 permitia aos negros o estudo, mas somente no período noturno.
25

Art. 1º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.
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de terras doadas, compradas ou abandonadas, entre outras origens. Segundo O’ Dwyer
(1995):

O termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos
de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea.
Da mesma forma nem sempre foram constituídos a partir de movimentos
insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que
desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e
reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de
um território próprio. A identidade desses grupos também não se define
pelo tamanho e número de seus membros, mas pela experiência vivida
e as versões compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade
enquanto grupo. Neste sentido, constitui grupos étnicos conceitualmente
definidos pela antropologia como tipo organizacional que confere
pertencimento através de normas e meios empregados para indicar
afiliação ou exclusão. (O’ DWYER, 1995, p. 20).

A partir da mobilização do Movimento Negro e da organização das próprias
comunidades, o termo quilombo é ampliado para abarcar a realidade contemporânea
desses territórios. Com a Constituição de 1988, o Estado brasileiro admite a existência
das Comunidades Remanescentes de Quilombos26, garantindo-lhes o direito à
identidade e à perpetuidade cultural27. O direito à terra é institucionalizado
permanecendo sob a responsabilidade do Estado brasileiro a emissão de títulos de
propriedade definitiva as comunidades remanescentes de quilombos.
Afiançar a educação nesses territórios, onde vive parcela significativa da
população brasileira, respeitando sua história e suas práticas culturais, é pressuposto
basilar para uma educação anti-racista. A implementação da Lei 10.639/03 não se limita
ao espaço escolar das comunidades quilombolas, entretanto, os esforços para a
segurança de uma educação que contemple as peculiaridades étnicas, culturais e
políticas dessas comunidades é uma das formas de execução da lei, uma vez que a
sua trajetória histórica constitui o exemplo da resistência/persistência da cultura afro-

26

Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.
Art. 215 da Constituição Brasileira que expressa necessidade de garantia, pelo Estado, dos direitos
culturais e da proteção das manifestações populares, indígenas e afro-brasileiras bem como do
patrimônio cultural brasileiro.
27
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brasileira na região. Portanto, a estruturação e o acompanhamento da educação
quilombola e a implementação da Lei 10.639/ 03 em todo o sistema público de ensino
devem ser entendidas como ações interdependentes. Há um longo caminho a
percorrer, tanto no sentido de romper o silêncio e a invisibilidade histórica que
acompanham a trajetória dessas comunidades, como reconhecer a importância da
cultura afro-brasileira e a extensa história de luta dos afro-brasileiros por dignidade e
cidadania.
Para elevar a qualidade da educação oferecida às comunidades quilombolas, o
Ministério da Educação (MEC) oferece, anualmente, apoio financeiro aos sistemas de
ensino, esses recursos são destinados para a formação continuada de professores para
áreas remanescentes de quilombos, ampliação e melhoria da rede física escolar e
produção e aquisição de material didático.
Na busca de também poder colaborar por melhores condições na estrutura
educacional das comunidades quilombolas, muitos pesquisadores realizaram e estão
realizando estudos nessas comunidades, com o objetivo de criar ações a partir de
propostas político-pedagógicas, as quais efetivem de fato a Lei 10.639/03,
considerando o histórico da vida social, as trajetórias comuns, as características
econômicas e culturais, a preservação da identidade desses quilombolas na sua
relação com o ambiente, mediante uma tomada de consciência crítica que é sempre
emergente ao sentir-se parte da construção do saber.
Com relação à produção nas Universidades Publicas, notadamente na UNEB,
foram verificadas duas Unidades que apresentavam grupos de pesquisas que tratam as
questões relacionadas com Comunidades quilombolas de forma específica. As
Unidades de Paulo Afonso, Bom Jesus da lapa e Caetité, apresentaram professores
desenvolvendo pesquisas e, o resultado imediato foi a produção de inúmeras
monografias

de

graduação

por

parte

dos

alunos

inseridos

nos

grupos.
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MAPEAMENTOS DAS PESQUISAS E INSTITUIÇÕES RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA.
NOME DO PESQUISADOR
Adriana de Santana Soares

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO
As pretônicas médias em comunidades rurais do
semiárido baiano.
ANA RITA SANTIAGO DA SILVA
Projeto Educacional do Quilombo Asantewaa: uma
alternativa possível?
CARLOS EDUARDO CARVALHO SANTANA.. Processos Educativos na Formação de uma
Identidade em Comunidades Remanescentes de
Quilombos: um estudo sobre Barra, Bananal e Riacho
das Pedras
Dinalva de Jesus Santana Macedo..
O Currículo Escolar e a Construção da Identidade
Étnico-Racial da Criança e do Adolescente
Quilombola: Um Olhar Reflexivo Sobre a Auto-Estima
Gabriel Swahili Sales de Almeida.
Falamos em nosso próprio nome: estudante do
quilombo cabula.
ILMARA VALOIS BACELAR FIGUEIREDO.
Histórias de Leitura, Trajetórias de Vida: um olhar
reflexivo sobre memórias leitoras quilombolas.
Janeide Bispo dos Santos.
A territorialidade dos quilombos de Irará (BA): Olaria,
Tapera e Crioulo..
Jônatas Conceição da Silva.
Vozes quilombanas - uma poética brasileira..
Juscélia Bispo dos Santos.
Etnicidade e memória entre quilombolas em Irará-Ba.

UNIVER.
UFBA

DEFENDIDO EM...
01/06/2004

UNEB

01/08/2005

UNEB

01/10/2005

UNEB

01/09/2008

UNEB

01/11/2007

UFBA

01/06/2009

UFBA

01/10/2008

UFBA
UFBA

01/06/2004
01/07/2008

Lidianny Vidal Fonteles.

UFBA

01/10/2009

UNEB

01/03/2009

UNEB

01/04/2009

DA INVISIBILIDADE AO RECONHECIMENTO:
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E A QUESTÃO
QUILOMBOLA NO CEARÁ.
LILIANE MARIA FERNANDES CORDEIRO HELVÉCIA – homens, mulheres e eucaliptos (1980 –
GOMES.
2005).
Maria de Camem Rodrigues Fernandes.
Jatimane: um espaço de memórias e manifestações
populares.
Maria de Lourdes Nunes.
Revisita à idéia de Quilombo: uma reflexão étnicoracial a partir do Quilombo do Cinzento

UCSAL
. 01/08/2008
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Nelma Cristina Silva Barbosa.
Sandra Nivia Soares de Oliveira.
Sharyse Piroupo do Amaral.

Ubiraneila Capinan Barbosa.

VALDECIR PEDREIRA DO NASCIMENTO.
VALDÉLIO SANTOS SILVA.

Um texto identitário negro: Tensões e possibilidades UFBA
em Cajazeiras, periferia de Salvador (Bahia).
Mangal e Barro Vermelho.
UNEB

01/03/2009

Escravidão, Liberdade e Resistência em Sergipe: UFBA
Cotinguiba, 1860-1888. Escravidão, Liberdade e
Resistência em Sergipe: Cotinguiba, 1860-1888.
O quilombo que remanesce: estudo de caso acerca UFBA
dos impactos da política de certificação e de titulação
do território sobre a identidade étnica dos quilombos
remanescentes Barra e Bananal em Rio de Contas,
Bahia.

01/10/2007

Juventude Negra: vozes e olhares intervenções UNEB
políticas para o acesso a ensino superior.
DO MUCAMBU DO PAU PRETO À RIO DAS RÃS: UFBA
LIBERDADE E ESCRAVIDÃO NA CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE
NEGRA
DE
UM
QUILOMBO
CONTEMPORÂNEO (ENSAIO ETNOGRÁFICO).

01/05/2007

01/09/2006

01/10/2009

01/03/1998
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CARATERIZAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS;

Para a obtenção dos dados relativos à situação física das escolas que atendem as
crianças, jovens e adultos das comunidades quilombolas, foi aplicado um questionário
(em anexo), produzido pela própria Secretaria de Educação do estado da Bahia,
contendo informações pertinentes aos objetivos. A aplicação deste questionário se deu
exclusivamente nos municípios que apresentavam Comunidades Quilombolas
Certificadas pela Fundação Cultural Palmares (ver anexo) e disponibilizadas no
Cadastro Geral de Comunidades Quilombolas, na citada Fundação. Nas cidades
visitadas, o questionário era aplicado apenas nas escolas que atendiam alunos
oriundos das comunidades quilombolas, sendo que, houve uma identificação quanto ao
local da escola, ou seja, se a unidade escolar estava localizada na sede do município,
se estava na própria comunidade quilombola, ou num povoado próximo (não
quilombola). Os questionários foram destinados aos gestores das unidades e, nos caos
em que não se encontrava o gestor, era aplicado aos secretários escolares e /ou
professores. Como o intuito do questionário era apenas descrever as escolas, o sentido
era entrevistar prioritariamente, os componentes da Gestão Escolar, pois os dados
obtidos teriam uma maior fidelidade.
O questionário foi dividido em três partes, e, portanto sua análise seguiu esse mesmo
esquema. Primeiro, há uma descrição do perfil do entrevistado, depois uma descrição
do perfil da escola e, por fim uma descrição física das escolas em questão.

1.PERFIL DOS ENTREVISTADOS.
No que se refere à função ou cargo exercido na escola pelos entrevistados, 34,7% dos
entrevistados foram professores, sendo que a Gestão Escolar, compreendida entre
Diretor, Vice-Diretor, Coordenação Pedagógica e Secretária, correspondeu a 33,05%
dos entrevistados.
O fato do índice relativamente alto de entrevistados corresponderem aos professores
reflete, em parte, o fato de que a maioria das escolas que atendem as comunidades
quilombolas estarem localizadas nos distritos e povoados, sobre esfera municipal, e na
maioria das vezes tais escolas correspondem a núcleos, ou pequenos prédios com
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poucas salas. Nesse caso, os professores assumem o papel de gestor, secretário
serviços gerais e docência.
Tais dados confrontado com os dados da questão 2.3, que se refere ao local onde o
entrevistado reside, traz uma situação a ser discutida: 65,29% dos entrevistados
afirmaram que não moram na própria comunidade a qual está localizado a escola. Ora,
se a maioria dos entrevistados está em escolas, localizada em distritos e povoados, é
possível perceber que a maioria dos entrevistados não mora na comunidade. Isso traz
um elemento que também foi sinalizado pelas lideranças comunitárias entrevistadas
como um dos entraves para uma educação de qualidade, principalmente nas escolas
que estão localizadas nas comunidades. Uma vez que os professores não são da
comunidade, há uma constante falta de aula, em função da má qualidade do transporte
escolar, que levam aos professores da Sede do município para as comunidades, o que
é agravado na época das chuvas. Além disso, o fato de não ser da comunidade, os
professores não se aproximam da história local, o que incide na dificuldade em
promover e reforçar a Identidade cultural daquela comunidade. Essa análise será
retomada na próxima parte do relatório, quando forem analisadas as respostas dos
questionários aplicados as lideranças comunitárias.
No que se refere à escolaridade dos entrevistados, há um quantitativo superior entre
graduados e pós-graduados, alcançando 50,41% dos que responderam. De certo esse
percentual traz elementos de reflexão quanto à possível qualidade do serviço prestado.
Isso pode ser pensado na questão seguinte, quando 42,15% informaram que estavam
realizando algum curso de formação. Dentre esses, destacam-se os Cursos técnicos
profissionalizantes, cursos de graduação e pós-graduação.
Uma análise geral dos dados até então apresentados, indicam a necessidade de
cursos de formação mais específicos para a atuação dos profissionais em educação
que atendem as comunidades quilombolas. O perfil dos entrevistados demonstra que
são profissionais com formação acadêmica numa média satisfatória para o exercício da
docência. Na segunda parte da análise, destaca-se o perfil das escolas que atendem
os alunos oriundos das comunidades quilombolas.
O primeiro dado que chama a atenção é o fato de que apenas 8,26% das escolas estão
localizados nas próprias comunidades quilombolas. Há um equilíbrio entre zona rural e
urbana, 42,98% e 42,15%, respectivamente. Duas questões nos chamaram a atenção
neste item. Primeiro se trata do pequeno número de escolas presente nas próprias
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comunidades quilombolas. Na maioria das ocasiões, se tratavam de salas
multiseriadas para Educação Infantil, ou seja, até os 07 (sete) anos de idade. A grande
maioria das escolas do Fundamental I e principalmente no fundamental II, nas próprias
comunidades quilombolas é bem diminuta. Nesta questão, torna-se evidente uma
situação bastante grave para a consolidação de uma política pública eficiente para uma
educação de qualidade nas comunidades quilombolas, ou seja, os alunos precisam se
deslocar em transportes escolares e estradas de péssimas qualidades. Tal situação
também é objeto de análise das lideranças quilombolas no momento de suas
entrevistas. Do ponto de vista da aprendizagem, essas dificuldades incidirão no seu
aproveitamento e na sua aquisição de conhecimentos, inclusive porque, ao sair de sua
comunidade, haverá uma maior possibilidade em se distanciar dos saberes de sua
comunidade, não possibilitando um reforço positivo na construção de sua identidade.
As consequências mais imediatas seriam o aumento na evasão escolar, aumento da
repetência e a distorção série / idade.
Ainda sobre esta questão, “Localização da Escola”, foi possível notar uma falta
generalizada de conhecimento da presença da comunidade quilombola nos referidos
municípios. Os entrevistados, na sua maioria, não sabiam que naquele município havia
quilombos, e que os alunos que estudavam naquela escola eram oriundos de uma
comunidade quilombola. Não apenas na Sede dos municípios, foi possível perceber
esse desconhecimento, mas também nos distrito e povoados com escolas que
atendiam a esses alunos. Mais uma vez torna-se essencial a realização de Cursos de
formação continuada, ou mesmo palestras específicas, promovidas pelas três esferas
administrativas, voltadas para os Gestores das Unidades Escolares, Secretários
Municipais e Diretores das DIREC tornando assim, evidenciado a existência de tais
comunidades e a necessidades de políticas públicas direcionadas para tais
comunidades.
Na questão seguinte, se demonstra que 42,98 % das escolas que atendem as
comunidades quilombolas estão sob gerencia da esfera municipal. O que pode nos
levar a concluir há uma preponderância responsabilidade pela construção das escolas
em áreas quilombolas por parte dos gestores locais. Na questão seguinte, explica-se o
motivo desta preponderância municipal. Entre Fundamental I,,Fundamental II, cuja
responsabilidade legal é atribuída aos municípios, concentra-se um percentual superior
aos 50%. Mais uma vez, aqui é importante fazer-se uma reflexão. Sem um pacto
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efetivo entre Estados e Municípios, as políticas públicas destinadas às comunidades
quilombolas serão dificultadas. Formação Continuada, acompanhamento de ações
voltadas para a implementação da Lei 10639/03, Democratização das matriculas sem
segregações por turnos e turmas de alunos quilombolas e não-quilombolas, Garantia
do acesso dos professores e alunos às Unidades Escolares, Valorização dos
profissionais locais, e das próprias comunidades quilombolas, aumento da construção
de escolas de educação infantil e fundamental I e II para inibir as inúmeras classes
multiseriadas, surgem como propostas concretas percebidas a partir da constatação de
tais realidades descritas até aqui. Cabe, portanto ao Estado, um papel de propositor de
parcerias com os municípios, a partir de metas e planos definidos, perseguidos e
cumpridos.
Na terceira parte deste questionário aplicada às escolas que atendem aos
alunos oriundos de comunidade quilombola, haverá uma análise das condições de
infra-estrutura das escolas.
Inicialmente, na questão 6.2 quando se pergunta sobre as condições das salas
de aulas, entre boa apenas 38,02% consideram boas para o uso. Do ponto estrutural, a
presença de uma área de convivência, atinge 53,72%, demonstrando assim que a área
física se apresenta na maioria dos prédios escolares. Porem, quando se avalia a
condição desta área, na questão a seguir, a avaliação enquanto boa atinge apenas
23,14%. Os dados por si só revelam a distância entre a qualidade dos espaços de
intervenção pedagógica e a real promoção do aprendizado. Outros dados traduzem
essa distância. Se as salas e os espaços de convivência não refletem o ideal para que
se processe uma educação de qualidade, no item 6.6 quando se interroga quando a
existência de um auditório, 87,60% afirma que não há tal espaço pedagógico nos
prédios escolares. Outro dado importante a ser avaliado. No item 6.7, 76,03 % dos
entrevistados afirmam que as escolas possuem computadores na secretaria escolar,
porém 49% não têm acesso à internet. Da mesma forma, dos entrevistados, 48,76%
afirmam que as escolas possuem laboratórios de informáticas, porém, na questão a
seguir, apenas 25,62% dos laboratórios tem acesso à internet. No que se refere à
existência de uma biblioteca na escola, 47,11% dos entrevistados afirmam que existe
uma biblioteca escolar, porém, na avaliação quanto às condições, apenas 15,70%
indicam como “boas”. Na questão que se refere à existência de uma cozinha na escola,
92,56% afirmam sua existência. Quando se trata da avaliação das mesmas, apenas
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28,93% apontam como “boas”. Quando se fala dos equipamentos existentes na
escola, os itens: televisão, DVD, aparelhos de som, impressora, apresentam com uma
presença entre boa e razoável, uma vez que atinge índices compreendidos entre 60 a
80%, com exceção de parabólicas, cujo percentual é de apenas 32% de presença nas
escolas. A presença de livros a disposição dos alunos, há um índice 65,29% de acesso
para esses alunos.
A análise, em conjunto dos dados até aqui apresentado, quanto às condições físicas
das escolas, pode ser compreendido como opiniões de componentes ligados a Gestão
Escolar, e de certa forma, em alguns casos demonstraram a preocupação em fornecer
informações que comprometessem a gestão da secretaria municipal. Contudo, de um
modo geral, as condições físicas apresentam sérios comprometimentos para uma
educação de qualidade. Salas pequenas, úmidas e mal iluminadas, cadeiras não
apropriadas para educação e quase sempre com quadros para giz em péssimas
condições. A pratica das turmas multiseriadas ainda é uma realidade para grande parte
dessas escolas, nas comunidades quilombolas. A Falta de livros de literatura, material
paradidático e de suportes pedagógicos é evidente. Não encontramos, durante as
visitas nas escolas, material didático que falassem especificamente de comunidades
quilombolas. Tais condições também configuram como uma das principais “queixas”
das lideranças quilombolas. Aqui se repete o incentivo ao desestímulo e o consequente
abandono e repetência. A escola precisa ser um lugar agradável, convidativo.
Acolhedor. A Educação Infantil e o ensino fundamental I, por excelência, necessitam
um olhar diferenciado, uma vez que atende a uma faixa etária que exige essa
diferenciação.
Seguindo no questionário, pergunta-se sobre a presença de merenda escolar, na
escola.

Nesse caso, 93,99% dos entrevistados afirmam que os alunos recebem

merenda escolar. Contudo, quando se pergunta quanto um possível reforço na
qualidade e quantidade desta merenda, apenas 37,19% afirmam que a merenda é
reforçada. Então ao percebermos que as maiorias das escolas que atendem a
comunidade quilombola não estão localizadas na própria comunidade dos alunos,
conforme dados descritos acima, significa afirmar que os alunos precisam se deslocar
em transportes escolares (ou a pé). Ora, se não um reforço nessa merenda escolar
oferecida, há a possibilidade de que tal déficit provoque dificuldades de permanência
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dos alunos na sequência do ano letivo, bem como provoque transtornos que
inviabilizem o aprendizado dos alunos.

ANALISE DAS ESCOLAS A PARTIR DAS LIDERANÇAS COMUNITARIAS

Foram aplicados 53 questionários, às lideranças comunitárias das comunidades
quilombolas, sendo que cada analise dos instrumentos foi dividido em três categorias:
perfil das comunidades; avaliação das lideranças sobre a estrutura e funcionamento
das escolas que existem dentro das próprias comunidades quilombolas e por fim uma
análise quanto à relação dessas escolas e a comunidade. Para cada uma dessas
categorias, foram agrupadas questões capazes de fornecer elementos de reflexão
quanto o posicionamento das lideranças locais frente à educação quilombola que se
processa nas comunidades o qual estão inseridos. Em dados momentos, serão
utilizados os comentários e denúncias proferidas pelas próprias lideranças, no sentido
de reforçar a explanação citada.
A definição do perfil das comunidades se deu a partir da análise do questionário
intitulado “AVALIAÇÃO DAS LIDERANÇAS”, elaborado exclusivamente pela equipe
responsável pela Consultoria do Mapeamento da Educação nas Comunidades
Quilombolas. Neste instrumento, o objetivo era traçar um panorama mais especifico da
compreensão que as Lideranças de comunidades quilombolas possuíam sobre a
escola que atende as crianças e jovens na comunidade quilombola, e também analisar
elementos mais amplos que compõem o entendimento sobre a Educação. Nesse caso,
esse instrumento difere daquele utilizado no capítulo 3, deste relatório, pois o mesmo é
construído a partir da análise de questionário intitulado “AVALIAÇÃO DOS
PROFESSORES”, cujo objetivo era analisar questões referente as escolas que
atendem aos alunos nas comunidades quilombolas, ou em outras áreas do município,
deste que tivessem alunos oriundos das comunidades quilombolas.
Dessa forma, o presente instrumento destinado as Lideranças Quilombolas é dividido
em Quadros e Questões. O Quadro 1, corresponde aos dados gerais da Comunidade
atendida, Ela é subdivida em itens enumeradas de 1 a 13, dos quais serão utilizadas os
itens de 6 a 11, pois contém dados capazes de fornecer um perfil geral das
comunidades visitadas. Para efeito do objetivo desta análise, o Quadro 2,
correspondente aos dados dos entrevistados, não fora incluído neste momento, para a
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pesquisa. O que poderia servir para outras informações, no que se refere a um
possível banco de dados contendo informações pertinentes ao perfil das lideranças
quilombolas entrevistadas. Também nesse sentido, o Quadro 3 que se refere aos
Dados Institucionais das escolas que atendem dentro das comunidade, não foi utilizado
uma vez que tais dados seriam obtidos na aplicação dos questionários destinados aos
gestores e \ou professores. Nesse sentido, ao nosso entendimento, as informações
coincidiriam, uma vez que, conforme foi dito, são informações como endereço, nome
do gestor, turno de funcionamento, entre outras (ver anexo).
No quadro 4.se refere da Infra - estrutura da escola, buscou-se analisar a avaliação
das lideranças quilombolas, uma vez que tal dimensão pode revelar o grau de
descontentamento ou aprovação quanto a escola inserida na comunidade. Para efeito
de analise deste relatório a equipe elegeu alguns itens capazes de fornecer dados
concretos para reflexão. Nesse sentido alguns itens mereceram uma atenção
destacada por trazerem elementos de avaliação das lideranças.
O Quadro 5,refere-se sobre a Logística e o Quadro 6, trata da Relação Escola e
Comunidade. Os dois quadros forma agrupados na categoria; Escola X Comunidade.
Aqui, serão tratados itens capazes de refletir sobre a presença da escola nas
comunidades, o tratamento destinado aos alunos nos transportes escolares, a
participação das associações comunitárias nos conselhos escolares e por fim trata da
avaliação da merenda escolar.
Dessa forma, o questionário “AVALIAÇÃO DAS LIDERANÇAS” pretende trazer
elementos para o entendimento do olhar das lideranças comunitárias sobre as escolas
inseridas nas comunidades, mas também pretende iniciar reflexões quanto a educação
quilombola, num sentido ampliado. Buscar a opinião das comunidades quanto a
merenda, transporte e a execução ou não de projetos de natureza local, enaltecendo a
identidade quilombola renderá uma percepção quanto a importância de ações locais e
continuadas. Chama-se assim a atenção para a necessidade de ações permanentes
das esferas estaduais e municipais na consolidação da Lei 10639/03 e 11645/08, tanto
quanto a observância quanto as demais legislações que envolvem o reconhecimento
das próprias comunidades.
PERFIL DAS COMUNIDADES.
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Segundo os dados obtidos, e tratado no item 6, ocorre um índice de 39% de
comunidades que apresentam uma quantidade de domicílios inferior a 50 casas. Ao
passo que apenas 2% das comunidades visitadas apresentam mais de mil casas.
Estamos, portanto falando de comunidades relativamente pequenas, do ponto de vista
da ocupação, o que não significa que sejam pequenas, do ponto de vista da quantidade
de moradores.
Quando se refere à quantidade de famílias inseridas nas comunidades, na maioria das
vezes correspondendo a dados estimados por parte das lideranças, os índices
apresentam dados equilibrados, mostrando um pequeno aumento no número de
comunidades que apresentavam um índice de 30% para o número entre 100 a 200
moradores.
A análise dos dados acima permitiu concluir que as comunidades quilombolas se
tratavam de núcleos relativamente pequenos, o que poderiam ser administrados de
forma a favorecer o acesso a bens e serviços essências para uma vida digna e
promissora. Essa primeira parte do questionário tinha como objetivo perceber a
dimensão da ação local, em tais comunidades. Os dados a seguir nos trazem
elementos para permanente atenção e reflexão.
Ainda no Quadros 1., os itens a seguir tratam das garantias de cidadania e acesso a
bens e serviços. No item 8, a questão abordada se tratava do acesso a luz elétrica.
Nesse caso o percentual da presença de energia fora extremamente positivo. Das 53
comunidades entrevistadas, 94% apontaram a presença da energia.
No item 9, a questão será a presença de água encanada nas casa. Nesse sentido 73%
dos entrevistadas garantem que as casas apresentam o serviço de encanamento.
Porém, em vários casos, são pontuados que se tratam de poços artesianos, não
tratadas.
No item 10, porém, um dado chama a atenção. Segundo as lideranças quilombolas,
91% das casas presentes nas comunidades não apresentam saneamento básico, ou
seja, rede de esgoto ou tratamentos dos dejetos produzidos pelas casas.
No item 11, a questão da saúde é analisada. Aqui 75% das lideranças garantem que
não há serviços de atendimento regulares, ou pelo menos uma vez por semana são
atendidos os moradores. O que significa que há a necessidade de deslocamento
constante para atendimentos médicos.
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AVALIAÇÃO DAS LIDERANÇAS SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
DAS ESCOLAS

Um dos objetivos da aplicação do questionário para as lideranças quilombolas incidia
sobre a possibilidade em “ouvir” das respectivas lideranças,qual a avaliação dos
moradores quanto a estrutura física das escolas ,nas proprias comunidades. Nesse
sentido, para algumas lideranças essa pratica teve tambem um carater educativo,pois
muitos que até então não tinham uma atençao especial para ouvir as maes e pais de
alunos sobre as escolas na comunidades, passariam a perguntar tambem. Isso refleti
no alto indice de ”não opinaram” ,em algumas questões, Alguns inclusive responderam
pois tinham filhos eou filjhas em escolas, o que de certa forma, garantiria informações
mais precisas.De certo que as lideranças encontram-se envolvidos em diversas
demandas locais, e nesse caso, muitos admitiram que a educação passaria a constar
nas pautas das reuniões das comunidades.
Assim, na avaliação das lideranças, do ponto de vista da estrutura física,por exemplo,
25% dos entrevistadaos não responderam. Entre aqueles que responderam, apenas
23% classificaram as salas de aulas como boas, retratando assim que é necessário
uma atenção especial sobre tal questão. Aqui torna-se necessário uma reflexão mais
precisa,uma vez que, na maiorira das escolas que atendem as comunidades
quilombolas em seus espaços, encontramos alunos da educação infantil e fundamental
I, entre 03 a 07 anos. Então esta avaliação torna-se preocupante,pois o processo de
formação

neste

segmento

incide

principalmente

nas

condiçoes

gerais

de

aprendizagem, o que significa dizer que as acomodações físicas são parte integrante.
Salas escuras,sujas,mal ventiladas e muitas vezes sem cadeiras adequadas. Ainda
persistem nas comunidades quilombolas, as chamadas turmas “multiseriadas”, o que,
do ponto de vista do aprendizado, se constitui numa prática há muito condenada para
intuito de formação e aquisição de habilidades e competencias específicas para cada
serie e\ou ciclo.
Nos itens a seguir, quanto a presença de auditório, laboratorio de informática,biblioteca
e area de lazer,ou de convivencia, nas escolas, as respostas foram poróximas e gerais,
uma vez que em todos os casos tais elementos são inexistentes nas escolas nas
comunidades quilomnbolas. Nesse caso, aproximadamente 90% das respostas, para
ambos itens, responderam como “Não tem”. Dessa maneira, o item relacionado com o
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acesso da comunidade à biblioteca escolar, ou mesmo o acesso da comunidade ao
laboratório de informática, terminou por si só sendo respondido como inexistente, em
função dessa realidade.
Um outro item chama a atenção nas visitas às escolas inseridads nas comunidades
quilombolas. Por se tratarem de apenas um pequeno núcleo, com turmas
multiseriadas, boa parte delas se constituiam de tão somente dois vãos. Uma sala e
uma sala destinada a cozinha. Contudo, na parte destinada a cozinha, apenas
encontramos filtros de barro, mesas e as vezes armários antigos. Em poucos
ambientes encontramos fogões e botijões. Nesse sentido, ou as professores contavam
com as mães das crianças que se colocavam a disposição para preparar a merenda
em casa, ou em casos, a merenda já vinha semi-pronta da sede dos municipios,
notadamente bolachas e sucos.

Assim, quando se perguntou a avaliação das

lideranças sobre as cozinhas, 42% apontaram a inexistência

de uma cozinha, e

daqueles que afirmavam que existia a copzinha, 30% classificou como péssima,
O ultimo item relacionado a este Quadro de avaliação, se referiu ao fardamento
escolar.Aqui este item tomou como parâmetro a entrega gratuita ou não por parte dos
sistemas de ensino. Daqueles que souberam responder quanto a gratuidade,ou não do
fardamento escolar,

apenas 21% dos entrevistados informaram

que os alunos

recebem gratuitamente o uniforme escolar, ao passo que 39% afirmaram que os alunos
não recebem farda.
Um outro quadro inserido nesta avaliação, correspondeu ao acesso dos alunos às
escolas. Nesse sentido, o questionário buscou informações quanto aos alunos que
precisavam se deslocar da própria comunidade para a sede dos municipios,ou mesmo
para distritos e povoados proximos.
Quando se perguntou sobre as condiçoes das estradas que os alunos precisavam
utilizar, 66% das lideranças classifiram como Péssima, ao passo que apenas 21%
responderam, como boa. Aqui, faz-se necessário intercalar os resultados,pois, 60%
responderam que o principal veículo utilizado é o ônibus, majoritariamente opferecido
pelo municipio, onde 43% classificram como péssima o item segurança e 39%
responderam como péssimo, o item limpeza. Nessa justaposição de dados, é possível
compreender as dificuldades e riscos que os jovens ,crianças e adultos quilombolas se
submetem para garantir a continuação de sua escolaridade. Em muitos casos há
relatos de motoristas embriagados, condutores displicentes e mesmo transportes que
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são destinados apenas aos alunos,mas que servem para transportar outros
moradores e suas cargas.
Um dos itens do questionário se destinou a saber se os alunos e as respectivas
familias, tinham respeitados os horarios e turnos de matriculas das suas preferencias,
ou tão somente eram disponibilizados horarios e turnos definidos pela Sede do
Municipio.daqueles que souberam responder a questão, apenas 36% afirmaram que os
alunos tinham opção de escolha,ao passo que 32% afirmaram que não tinham
opção,ou seja, os alunos seriam matriculados apenas nos horarios e turnos que a sede
disponibilizassem, uma vez que estariam na dependencia do horario que o transporte
escolar fosse determinado.
Na comunidade de Quilombola de Mercês – municipio de Tanque Novo, o presidente
da Associação Quilombola, Sr. Gildete, revelou a inexistencia de tranporte escolar no
turno matutino, o que provocava uma superlotação dos jovens no horario “destinado” a
eles, a tarde. Por conta dessa situação, as crianças entre 04 e 05 anos não estavam
matriculados,pois os pais necessitavam de vagas no período matutino, quando estão
trabalhando.Além disso, durante a entrevista uma informação foi denunciada pela
liderança quilombola. Na frente do transporte escolar, apenas sentavam as crianças
brancas,de outras comunidades.Na parte traseira da condução, iam os jovens da
comunidade quilombola. Nesse caso, eles tinham que dividir o espaço com frutas,
mercadorias,carnes dentre outras.
Nessa comunidade,por conta do transporte, foram revelados outras ações racistas. Os
casamentos realizados na sede, eram separados por turno:pela manhã,os casais da
zona rural e a noite, os casais da Sede.
Também no municipio de Tanque Novo, a comunidade quilombola de Sapé, confirmou
a disponbibilidade do transporte apenas no turno vespertino para os jovens que
estudavam na Sede. Além dessa denuncia, ficou evidente que os alunos quuilombolas
eram tratados com apelidos depreciativos por parte dos alunos que tambem iam no
transporte,oriundo de outras comunidades não-quilombolas.
Também na Comunidade de Lagoa da Pedra, no municipio de Ibititá,se registrou a
inexistencia de transporte escolar no turno matutino para os jovens quilombolas.

RELAÇÃO ESCOLA x COMUNIDADE
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Neste quadro de questões denominado “ Escola e Comunidade”, o objetivo era
perceber como as lideranças concebiam a escola inserida na comunidade.Foram
elaboradas questões que buscavam perceber a avaliação das ações e das relações
entre escola e a dinamica da própria comunidade.Nesse sentido, a educação
quilombola entendida como uma processo educativo, não apenas para os quilombolas
e sim com intuito de fortalecer as relaçoes de identidade nas comunidades
quilombolas, as ações e relações entre a unidade escolar, leia-se gestores e
educadores deve ser permanente e dialógica. Aqui, as questões foram direcionadas
para comprrender essa relação.

No primeiro item de avaliação, uma constatação preocupante. 63% das lideranças
affirmaram que que as escolas não realizam projetos que promovam a cultura negra e
a cultura local. No restante,apenas 11% responderam que ocorreram projetos entre a
escola e a comunidade e 5% contudo afirmaram que alguns projetos ocorrriam apenas
no mês de novembro. Aqui um aspecto que necessita uma atenção específica. Aquilo
que caracteriza uma educação quilombola perpassa essencialmente pelas ações de
foirtalecimento de uma identidade negra e quilombola nas comunidades. Ainda que os
moradores construam as identidades e os reforços dela a partir de diversas estrategias
de manutenção de legados e saberes, a escola deve agir como um elemento decisivo e
importante para a afirmação de tais legados. Os jovens aprendem com os mais
velhos,porem na escola essa relação de aprendizagen conta com sujeitos quenão são
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da comunidade,notadamente educadores de outras localidades,daí porque é tão
importante que a escola apresente ações positivas na manutenção das identidades
locais.

Nas questões a seguir, questionou-se o convite e a

participação das

associações quilombolas na gestão escolar. Os espaços escolhidos foram os
conselhos escolares e o conselho da merenda escolar. Essas duas questões
interrogavam quanto a participação das lideranças, não enquanto moradores e/ou
pais de alunos, e sim, enquanto entidade representativa da comunidade. Na questão
referente a participação da associação no conselho da merenda escolar,que é
responsavel em propor,acompanhar e fiscalizar a aquisição da merenda escolar, 75%
das lideranças disseram que não participavam. No que se referia a os conselhos
escolares, 68% responderam que não eram convidados para participar das reuniões
do Conselho. Aqui evidencia-se o distanciamento entre a gestão das Unidades
escolares e a própria associação comunitária. Entendo que a associação comunitária
é a instancia representativa e articuladora da comunidade quilombola, a não
participação de tais entidades nos espaços consultivos,deliberativos e fiscalizadores
das unidades escolares significa reforçar a idéia da distância entre a comunidade a e
a escola. Um outra dado merece uma reflexão preocupante. Quando se perguntou às
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lideranças sobre a existencia de um projeto permanente voltada para promoção
das manifestações culturais locais, 72% dos entrevistados disseram que não
há.Assim, mais uma vez denota-se a distancia entre a comunidade e a escola inserida
em seu território.
Uma outra preocupáção para a análise, era extamente a relação dos alunos
quilombolas, com a escola e os alunos da sede ou dos distrito para onde eles se
dirijiam para estudar.Mais uma vez o indice de desconhecimento das lideranças foi
acentuado. Aqui pode se entender que boa parte de tais alunos são jovens e adultos, e
muitas vezes determinadas situações podem ser ocultados por motivo de vergonha ou
por falta de compreensão das formas do racismo mais sutis, comuns na sociedade
brasileira. Nesse caso, as lideranças teriam difculdades para ter acesso a certios tipos
de posturas racistas, gerando indices altos de “não opinaram”.
Ainda assim, quando se questionou sobre a relação entre alunos das comunidades
quilombolas e os alunos de outras comunidades, 23% reveleram a existencia de
bulling, 16% falaram da existencia de conflitos e 5% falaram sobre a separação de
turnos ou de turmas entre os alunos, por parte da escola.
Na comunidade quilombola de lagoa da Salina, Poço e Cruz, no municipio de
Nordestina, a existencia de bulling foi anunciado como uma constante por parte dos
alunos da sede em relação os quilombolas.As expressões do tipo “lá vem os nego da
poça”, ou “os maus vestidos” provocou tensões e conflitos entre os alunos.A queixa da
Comunidade quilombola de Casinha, no municipio de Jeremoabo se destinava ao
tratamento destinados aos alunos quiulombolas,por parte dos professores.Segundo o
presidente da Associação,o Sr. José Nildo Carvalho,os professores se recusam a
trabalhar a história local. Situação identica presenciada na comunidade quilombola de
Barra do Parateca, no municipio de Malhada,onde os educaores simplesmente
ignorarm a existencia da comunidade quilombola, segundo a presidente da Associação
, a Sra. Dulcilene Borges.
Da mesma forma quando se tratou das relações que perpassavam no transporte
escolar e no trajeto até a escola.18% das lideranças ouviram queixas dos alunos
quanto ao horario dos onibus e a chegada na escola; 20% se queixaram quanto a
qualidade do serviço e 5% apontaram para conflitos existentes no interior do transporte
escolar. Na comunidade de Lagoinha e Poço, o Presidente da Associação, a Sr.
Gonçalo da Silva, denunciou que o transporte sai muito cedo para os jovens,ainda que
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a comunidade esteja apenas a 3Km da Sede. Nesse caso, em epoca de frio e
chuva, os jovens são penalizados pelo hoarario excessivamente cedo para eles.
Nessa linha de pensamento, questionou-se sobre o abandono dos jovens e adultos das
escolas, notadamente fora das comunidades , com intuito de perceber a das respostas
anteriores do questionário e a consequente evasão dos alunos. Nesse sentido, para
além dos 9 % que atribuiriam à falta de interesse dos jovens, as lideranças também
apontaram que a necessidade de trabalhar (50%) , a qualidade do transporte
escolar(17%), associado a distancia das escolas(5%) contribuiram decisivamente para
para a evasão. Nesse caso, tais circunstancias estão inter-relacionados e geram um
processo de falta de estímulo e vontade para a continuidade nos estudos, uma vez que
nas proprias comnunidades só é oferecido a educação infantil e em alguns casos, o
ensino fundamental I

Por fim, para caracterizar a avaliação da merenda escolar, questionou-se sobre itens
que poderiam ser discutidos a partir da participação das lideranças quilombolas nos
conselhos municipais de merenda. Na questão referente a participação das
associações comunitárias nos conselhos municipais de merenda,já citado neste
relatório, percebeu-se a distancia entre entre tais atores. Nessa questão aqui
explanada, 55% deas lideranças apontaram que a merenda escolar não é oferecida
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regularmente nas escolas. Além disso, apenas 3% apontaram que os produtos
locais são utilizados no cardapio das escolas, o que confirma o que já fora dito quando
se tratou da inexistencia das cozinhas nas proprias escolas.,ou seja, os produtos
chegam semi-prontos da sede.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA NA BAHIA
A Educação Quilombola perpassa pela necessidade da garantia de elementos
universais a todos os segmentos e culturas, o que não se deve se confundir com a
universalização de tais garantias. As Comunidades quilombolas apresentam
especificidades e dimensões simbólicas que devem ser abordadas para elas, com elas
e, principalmente, a partir delas. Nesse sentido, o mapeamento sobre a educação
quilombola destinou-se a buscar os próprios quilombolas enquanto protagonistas deste
empreendimento.
A primeira parte do mapeamento levou em consideração as pesquisas realizadas,
especificamente, com Comunidades quilombolas no interior do Estado da Bahia, nas
diversas instituições de ensino superior. Nesse aspecto, tomou-se como referencia as
produções publicadas no banco de dados da CAPEs. Porém, outras produções de
pesquisas foram acrescentadas, notadamente produções de grupos de pesquisas,
vinculadas a Instituições Públicas, que, espalhadas por todo território baiano,
produzem pesquisas relevantes e importantes.
Numa outra parte, levaram-se em consideração os dados fornecidos pelos
questionários aplicados nas escolas que atendiam aos alunos oriundos das
comunidades quilombolas, seja nas próprias comunidades quilombolas, seja nas
Sedes dos municípios ou em povoados próximos. Por fim, foram aplicados
questionários as lideranças quilombolas locais, com intuito de perceber a percepção
de tais representações quanto a educação e a escola em suas respectivas
comunidades.
Inicialmente cabe explicitar o que é uma educação quilombola, base desta
pesquisa.Diferente da Educação indígena que, dentre outras conquistas, propõem
escolas indígenas “(...) com projetos políticos – pedagógicos próprios, capazes de
atenderem às necessidades das comunidades específicas, com autonomia na gestão
administrativa, política e pedagógica” (LUCIANO, 2006), parto do principio de que a
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educação quilombola é aquela que ocorrerá nas diversas escolas por todo território
nacional, em todos os espaços, mas que garantam a manutenção e perpetuação de
uma identidade quilombola, nas escolas inseridas nas comunidades quilombolas. A
educação quilombola necessariamente está inserida na Lei 10639/03 e que toma suas
especificidades quando ocorre no interior dos territórios quilombolas.
Nesse sentido, sem a dimensão da memória social, do sentimento de pertencimento,
da percepção da Territoriedade, enquanto categorias constitutivas de uma identidade,
que é reelaborada e ressiginificado no cotidiano, dificilmente compreenderiam a
totalidade e a complexidade das questões em jogo nas comunidades remanescentes
de quilombos. Estamos assim falando de comunidades regidas pelos sistemas de “uso
comum da terra”, e se constituem “numa base fixa considerada comum, essencial e
inalienável”. O convívio social nesses sistemas é norteado por valores onde laços de
consangüinidade se sobressaem. O compadrio tem relevância com o cumprimento de
ritos recebidos dos antepassados. As formalidades não recaem necessariamente
sobre os indivíduos, a família se põe acima de muitas das exigências sociais. A
utilização de endogamia é outro fator que reforçam os laços de parentesco, quer seja
por consangüinidade, ou por afinidade, são responsáveis pela indivisibilidade do
patrimônio dessas unidades sociais.
Dessa forma, uma educação quilombola passa por educadores que compreendam essa
dimensão identitaria e traduzam sob forma de praticas pedagógica e intervenções
capazes de perpetuar a identidade quilombola. Notadamente as intervenções passam
por currículos adequados, metodologias apropriadas e recursos metodológicos
específicos, sem deixar de levar em consideração os elementos comuns para uma
educação de qualidade, de um modo geral, como estrutura física, merenda, transporte
escolar, materiais didático e profissional com formação continuada promovida pelos
respectivos sistemas de ensino.
Em linhas gerais, foi possível perceber a necessidade da interação entre as três esferas
administrativas – Município – Estado – Federal – naquilo que se refere à atuação na
concretização de uma educação quilombola de qualidade reconhecida. Seja na
formação continuada, seja na disponibilização de materiais didáticos próprios e na
garantia dos direitos básicos da educação, em qualquer um desses itens, a parceria das
esferas é necessária e urgente. Torna-se imprescindível reconhecer as Comunidades
Quilombolas enquanto Patrimônio Cultural, cuja existência garante a manutenção de
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um Legado de matriz africana, que por si só, exige um olhar atencioso e preciso, em
toda sua dimensão – cultural, social, política e econômica. A distância entre a
comunidade e as escolas, bem como as secretárias municipais de educação e
DIREC’s, tornou-se evidente quando em varias situações, os gestores eram tomados de
surpresa quanto à existência de quilombos nos municípios. Por extensão, é possível
deduzir que tais comunidades, e suas escolas, também não devem receber os
benefícios a que tem direito, por legislação especifica para as Comunidades
quilombolas. Ainda que a Legislação educacional brasileira defina o campo de
abrangência de cada esfera administrativa, torna-se evidente uma ação concreta e
permanente, entre Estados, Municípios e Federação envolvendo as secretarias de
educação, DIREC´s, gestores das unidades escolares, coordenadores pedagógicos e
principalmente, com os educadores que lecionam para os alunos de tais comunidades.
Fica assim evidenciado a necessidade de ações próximas aos gestores, envolvendo as
lideranças quilombolas, secretarias municipais e estaduais.Para efeito de análise, foram
elaboradas as seguintes categorias:

Atendimento às crianças até 08 anos de idade:

As comunidades quilombolas apresentam uma ausência acentuada no que se refere a
educação infantil, ou seja, para as crianças de 1 a 3 a anos. Não foram encontradas
creches nas comunidades quilombolas, e os núcleos que atendem a este público,
terminam por reunir as crianças do ensino fundamental I, de 03 a 08 anos, em classes
multiseriadas. Nesse sentido, desde a estrutura física inadequada, ao material didático
inexistente, passando pela ausência de formações específicas, com base na Lei
10639/03, criam um ambiente propício para a evasão, a repetência e o aumento das
distorções idade / série. É essencial a construção de salas e turmas por segmentos, e
nos casos onde não haja demanda, que ao menos coloque os alunos e alunas em
series próprias, ainda que tenham que garantir um transporte de qualidade para o
respectivo deslocamento. Ao se tratar de comunidades quilombolas é importante
lembrar que a distância entra o cotidiano local,seja sob a forma de ausência da
associação nas esferas de gestão,como conselhos escolares e de merenda, bem como
a ausência dos produtos locais para a merenda, tanto quanto a inexistência de
educadores da própria comunidade gera uma postura de “ilha” entre a escola e a
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comunidade. Sem interação, a educação quilombola que se processa com base na
manutenção de uma identidade local, se perde na universalidade dos conteúdos e
metodologias, gerando assim uma educação tradicional, sem um lastro local. Com base
em tais análises, é evidente que o processo de inclusão parte de um princípio desigual,
incluindo de forma perversa esses alunos, que se deparará com turmas multiseriadas,
em suas comunidades, no ensino fundamental I, e quando forem levados para a Sede
dos municípios para a o ensino fundamental II, ou ensino médio, a defasagem inicial
contará contra eles mesmos.
Quando se refere à educação infantil e educação para o fundamental I, é essencial que
se entenda que se trata de material didático lúdico e criativo, estrutura física adaptada,
formação adequada e especifica dos educadores, garantia de uma merenda escolar
reforçada e adequada à realidade local, áreas para brinquedoteca, acessos as novas
tecnologias, enquanto instrumentos pedagógicos e, portanto, uma rede de intervenções
que passam necessariamente por uma postura diferente para a compreensão do que é
a educação infantil e fundamental I, e principalmente, para compreender essa educação
em uma comunidade quilombola.
Cavalleiros (2007), em sua pesquisa sobre o racismo presente nas relações entre
professor e aluno, na educação infantil, traz reflexões pertinentes as escolas
percebidas nas visitas. Segundo Cavalleiros, o educador da pré - escola brasileira
apresenta dificuldades em perceber os problemas de ordem racial; as crianças em
idade pré – escolar já interiorizam idéias racistas; o silêncio do professor, no que se
refere às questões de natureza racial, favorece a perpetuação da discriminação e
racismo. Assim, muitas vezes a ser questionado sobre a segregação entre alunos das
comunidades quilombolas e os alunos da sede, ou mesmo entre salas diferenciadas,
os educadores atribuíam ao “acaso”, ou por “pedido das famílias”. O que, através das
entrevistas tornou-se evidente exatamente o contrário. Na maioria das comunidades
quilombolas, o horário do transporte escolar, e por extensão, o horário das matrícula
não correspondia ao desejo das famílias.
Por extensão, a educação integral, enquanto uma possibilidade para garantir uma
educação de qualidade e integrada com outras intervenções pedagógicas, como
dança, canto, percussão e reforços didáticos é uma alternativa bastante promissora e
viável para sua concretização. Contudo, tais implementações exigem cuidados e
perspectivas delicadas, sob o risco de inviabilizar a própria essência da proposta.
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Educação integral significa merenda e refeições de qualidade e permanente;
necessita de professores sob regime de 40h, remunerados adequadamente; exige
materiais didáticos e instrumentos pedagógicos específicos para a idade destinada;
necessitam de salas, banheiros e cozinhas capazes de manter um ambiente saudável
e educativo para os alunos. Assim, para as escolas inseridas nas comunidades
quilombolas, a educação em tempo integral seria uma solução viável, desde que
fossem garantidas tais menções aqui descritas.

Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultos

As Comunidades quilombolas apresentam demandas diferenciadas quanto ao ensino
médio e jovem e adulto. Há comunidades que apresentam demanda adequada para o
ensino médio e Jovem e adulto, então nesses casos, torna-se necessário uma
intervenção no sentido da disponibilidade da construção de prédios escolares e/ou a
instalação de propostas de educação de jovens e adultos que respeitem as
especificidades locais. Assim como nos demais segmentos, torna-se essencial uma
formação adequada para os educadores que lecionaram em tais comunidades, uma
vez que atuarão com homens e mulheres adultas, cuja metodologia deve se adequar a
tal segmento. Aqui se torna imprescindível associar as experiências de uma educação
popular, com base na proposta de Paulo Freire, sem desconsiderar a formação cultural
das comunidades, enriquecendo assim a leitura de mundo de tais jovens e adultos.
Obviamente que no caso dos jovens e adultos, no ensino noturno, é imprescindível
garantir luz elétrica.
O ensino médio deve ter um caráter profissionalizante, e passar por uma análise local
para as vocações e especificidades. Por se tratar de comunidades que nem sempre
apresentam demanda para a construção de prédios escolares para o ensino médio,
uma das possibilidades seria a construção de núcleos escolares, para o ensino médio,
em povoados e distritos próximos das comunidades, buscando assim elementos
comuns de uma identidade local. Aqui, a garantia do acesso a tecnologias de
comunicações, como internet, é essencial, uma vez que os alunos nesse segmento
encontram-se diretamente provocados para uma busca de informações nas mais
diversas áreas do conhecimento. Foi percebido que centros culturais, com acesso ao
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mundo virtual, também podem ser viabilizados nas comunidades quilombolas como
formas de integração dos jovens e adultos quilombolas ao mercado de trabalho.
Em linhas gerais, tanto para os educadores e educadoras nos diversos segmentos, o
que há em comum é a necessidade de uma formação continuada para a docência para
atender as especificidades de uma comunidade quilombola. Nesse aspecto, se torna
necessário um aprofundamento nas discussões relacionadas com as competências e
habilidades, bem como acesso as novas metodologias para o ensino, sem perder de
vista a lei 10639/03 e,obviamente as especificidades quilombolas. A parceria Estado –
Município , nesse sentido,além de necessária, é extremamente urgente,uma vez que
os é no município que ocorre a educação, e são os professores e professoras que
estão diretamente em contato com os alunos e alunas e as comunidades. Então, o
biônimo cultura – educação, para as comunidades quilombolas, é um diálogo essencial.

Currículos e Metodologia

A formulação de uma metodologia coerente comas experiências cotidianas e a sua
adequação a um currículo que respeite e fortaleça as identidades locais esbarra na
realidade presenciada nas entrevistas. as respostas obtidas entre as lideranças
permitem a concluir que não ocorrem ações permanentes na consolidação e afirmação
positiva da identidade quilombola entre os moradores. Tanto nas localizadas na sede
dos municípios que atendem aos alunos quilombolas, quanto nas escolas inseridas nas
comunidades esse indicativo permiti concluir que há a necessidade urgente de
promoção de formações continuada voltada para os educadores e gestores, quanto a
especificidade que envolve os quilombos.
Uma metodologia que contemple uma educação quilombola deve apelar para distintas
linguagens pedagógicas capazes de mobilizar e entreter os alunos e alunas numa
relação interpessoal e motivada. A dinâmica das comunidades quilombolas envolve
elementos

que

reforçam

um

sentimento

de

pertencimento,

territoriedade,

ancestralidade e religiosidade. Logo, uma metodologia que se adéqüe para tais
comunidades, deve levar em consideração os seguintes elementos: a identificação da
família quilombola como um grupo social e cultural; Identificação das transformações e
permanências dos costumes dessa família e da escola; Reconhecimento dos alunos e
alunas como sujeitos construtores de histórias, a partir do estudo de sua família e de
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sua comunidade; Estabelecimento de relações entre a alimentação e a cultura local;
Conhecimento do passado da escola e da sua comunidade; Percepção da escola como
local de vivência e de relações cultural e social entre as pessoas. Enfim, objetivar uma
formação integral que possibilite aos alunos e alunas um desempenho variado, onde as
inteligências múltiplas apresentadas possam ser desenvolvidas de acordo com as
habilidades de cada um, a fim de construir competência básica para tornar-se
intelectualmente autônomo, estando apto para estabelecer relações, confrontar
opiniões, construir argumentação, selecionando o que é conveniente para ser utilizado
em determinadas situações. Portanto, construir uma metodologia adequada para
aplicação nas comunidades quilombolas, não significa dizer que se trate de uma
metodologia exclusiva. A educação quilombola deve ser pensada para as escolas nas
comunidades quilombolas, e também para as escolas em comunidades não quilombolas, portanto, o que há de essencial é o respeito pela tradição e cultura local.
Segundo Moura (2001), nas comunidades quilombolas, é possível observar a
elaboração de um currículo invisível, diferente de um currículo oculto. No primeiro caso,
se trata da transmissão dos valores, dos princípios de conduta e das normas de
convívio, ou em outras palavras, dos padrões sócio-culturais inerentes a vida
comunitária. Já o currículo oculto, segundo Apple (1982), fazem parte de uma estrutura
definida e regulada para manutenção de normas, como as cadernetas, disciplinas,
notas, dentre outras. Dessa maneira, para o educador perceber o currículo invisível que
se dá nas festas locais,nas manifestações espontâneas e nas forma de relação intra –
comunidade, merecem uma atenção diferenciada,pois ali reside a herança e o legado
da comunidade. Em outras palavras, a sua identidade.

MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE

Ainda que a atual legislação educacional permita políticas reparatórias de variadas
natureza, incluindo aqui o valor da merenda escolar, por aluno, diferenciada, bem como
linhas de financiamento específicas para aquisição e manutenção de transporte escolar
para as comunidades quilombolas, tais medidas esbarraram em dois aspectos que
terminam por inviabilizar tais conquistas: primeiro, que parte dos gestores e secretarias
municipais desconhece a existência de comunidades quilombolas locais, segundo que,
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aqueles que porventura sabem da existência, não sabem como acessar tais
conquistas.
A ação entre Estado, Municípios e Federação mais uma vez torna-se obvio e repetitivo.
Ações de formação e informação são imprescindíveis, não apenas para levar as
ferramentas para os respectivos gestores, mas, principalmente para instrumentalizar as
lideranças quilombolas e as comunidades, com dados e dispositivos capazes de
acessar, fiscalizar e denunciar os desvios e má aplicação do dinheiro público.
A ausência de uma regularidade na disponibilização da merenda escolar, associado a
péssima qualidade das mesmas, incide numa outra situação que poderia ser pensado.
Boa parte das comunidades visitadas apresenta agricultura básica capaz de fornecer
produtos para a própria escola, reduzindo os custos com o deslocamento da sede dos
municípios para as comunidades quilombolas, alem de estimular a produção local. Isso
provocaria a necessidade da instalação ou manutenção de cozinhas nas escolas, com
os utensílios adequados. A utilização da mão de obra local também produziria um
impacto positivo na comunidade.
Da mesma forma se dá com relação ao transporte escolar. Manter turmas regulares,
em contraposição as chamadas multiseriadas, perpassa por administração dos
espaços e das salas já disponíveis nas comunidades. Nos locais onde a demanda
realmente fosse reduzida, para a instalação de salas e turmas, poderia de ter como
objetivo a criação de núcleos mais próximos da comunidade, reunindo alunos mais
pertos. Nesse caso, o transporte deve ser seguro,limpo e exclusivo para os alunos e
alunas. O horário deve assegurar a vontade e as necessidades locais, e não apenas
uma determinação da sede dos municípios.

ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Ainda que os questionários não tenham trazidos questionamentos a respeito da
presença dos alunos portadores de necessidades especiais, foi possível perceber que
em poucas escolas tal demanda apareceu. Na comunidade de lagoa do Gaudêncio, no
Município de Lapão, foi constatada a presença de um cadeirante que apresentava
também um déficit psicomotor. Nesse caso, quando interrogada quanto a uma ação
formativa por parte da secretaria municipal de educação local, a resposta foi negativa.
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Desse modo, ações de formação, voltado para os educadores e gestores nas
comunidades quilombolas devem incluir metodologia e materiais didáticos adequados
para a garantia da acessibilidade de todos os alunos e alunas.
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