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APRESENTAÇÃO
Os organizadores
As populações de africanos e afrodescendentes foram
um fator importante da constituição da cultura brasileira e de
nossas cidades. Foram também um dos fatores decisivos da
constituição da nossa economia agrícola, da cultura do gado e
da mineração. O Brasil foi colonizado por africanos se levarmos
em conta como colonização a transferência de conhecimentos e
forças culturais. Em todos os aspectos da história e da cultura
brasileira figuram fortíssima participação de africanos e
descendentes.
O conceito de território é uma marca da geografia que
foi utilizada pelas diversas áreas do conhecimento humano
e delimita uma porção do espaço geográfico produzida pela
intervenção humana e pelas ações políticas e sociais dos
grupos humanos. O território sinaliza o exercício do trabalho, a
produção de transformações sobre a natureza, o predomino de
formas de poder e disputas sociais. Os territórios são inscrição
das populações que os habita.
População negra é uma realidade física, um conjunto de
pessoas, de indivíduos com uma origem africana comum, no
entanto também sinaliza um conceito que demarca um povo,

um conjunto de costumes e de lutas sociais, de formas de
adaptação ao meio físico e social, e sobrevivência mesmo em
condições difíceis como as do escravismo criminoso e das do
capitalismo racista.
Territórios de população negra são lugares para pensar
as diversas formas de produção da história da população em
diversos espaços geográficos e dar notoriedade a realização
dessas populações no sentido da produção da identidade e da
inscrição nas culturas regionais e nacional.

CAPÍTULO 1
BAIRROS NEGROS: IDENTIDADE E EDUCAÇÃO
Henrique Cunha Júnior1

1. APRESENTANDO: NOSSOS TERRITÓRIOS
NEGROS
A educação deve ser feita para socializar as pessoas e dar a
cada pessoa soluções e opções para a condução saudável de suas
vidas. A problemática é que a população negra vive em bairros
negros, e nesses estabelecem relações sociais e modos de vida
próprios da coletividade negra que devem ser considerados
pela educação.
Nesses bairros constroem-se as identidades, os hábitos de
vida, manifestam-se as culturas e alegrias, entretanto, muitas
vezes, aí se destroem potencialidades de vidas insatisfatórias e
infelizes pela sistemática do – racismo antinegro - produzido
sobre o espaço urbano. Existe a necessidade de especificidade
sobre a população negra e suas realidades que os trabalhos
1 Pós-Doutorado - Universidade Técnica de Berlin, TU BERLIN, Alemanha. (1986); Pós- Doutorado-Livredocência. Universidade de São Paulo, USP (1993); Doutorado Engenharia Elétrica-Instituto Politécnico
de Economia – CNAM (1983); Especialização em Arquitetura e Cidade - Andamento-Faculdade UnyLeya 0
(2016); Graduado em Engenharia Elétrica - USP (1975); Graduado em Sociologia - UEP (1979); Professor
Titular da Universidade Federal do Ceará.
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universitários relutam em aprofundar, conceitos e abordagens,
que propiciem essa tarefa.
Especificidades, sem as quais as instruções políticas
tornam-se desligadas das reais necessidades e equidades
para as populações negras. Especificidades, que precisam ser
reconhecidas, compreendidas e incorporadas à educação para
que seja efetiva.
Trata-se de um enfoque especifico - população negra diferente das abordagens sobre “o negro”, feitas por branco, do
negro como ser isolado, dos negros como minorias, da questão
negra como coisa não bem especificada ou, apenas, de pessoas
vítimas de preconceitos da sociedade.
Estamos diante de uma realidade sobre a qual é necessário
se retirar as generalidades do pobre, carente e popular, que
são conceitos genéricos, que falam de todo mundo sem falar
das pessoas reais e dentro de realidades que apresentam
semelhanças, mas sempre, possuem particularidades.
Tratar, de uma forma genérica, as questões da população
negra que dificulta o entendimento e contribuições para a
mudança da realidade no presente.
Também, há um enfoque territorializado nos lugares
criados e vivenciados pelas populações negras, ou seja, pensada
dentro do contexto dos bairros negros permite abordagens
educacionais focadas, na situação da população negra, onde
realizamos a nossa vida cotidiana, e nos bairros negros fugir às
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3
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generalizações que camuflam os problemas. Nesses contextos existem segregações urbanas - produzidas pelas sistemáticas de
tratamento das políticas públicas, referentes à população negra,
que ficam escamoteadas e não são entendidas como tais, por
estar atrás do universo da pobreza e das diversas problemáticas
sociais, tratadas como universais, fugindo ao cerne das questões
de como as populações negras são tratadas e condicionadas, ao
longo da história nacional.
Os bairros são lugares históricos, fruto de relações
sociais, culturais, econômicas, políticas, vistas, não de forma
dicotômicas, separadas de disciplinas sociais, mas, analisadas,
em conjunto, de forma de sinergia dos efeitos sociais. O
conceito de bairro negro é produzido e associado à percepção
da existência de identidades sociais, construídas pela história.
Trabalha com os conceitos de africanidade e afrodescendência.
Da africanidade, vem uma origem preenchida de
uma bagagem de conhecimentos e modos que vida, que
se transformam na realidade histórica brasileira. Nessas
transformações, ainda, se singulariza a base cultural e social
das populações.
No entanto, na afrodescendência, a base africana e as
pessoas são parte de um sistema criminoso do escravismo e do
capitalismo racista antinegro. São populações que se instalam
em localidades, ao longo da história, sempre, imbricadas em
situações de vulnerabilidade social impostas pelos grupos
Editora Via Dourada
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dominantes.
Para a compreensão dos bairros negros e da sua
importância como conceito para os sistemas educacionais e para
a elaboração das políticas públicas, é necessário considerar a
existência de racismo antinegro, como um problema estrutural
à formação social brasileira. Racismo antinegro, pensado
como uma ideologia de dominação, como toda ideologia, ela
consegue esconder as suas ações e práticas, tem como mérito
o de naturalizar a sua perversidade e convencer as pessoas, de
que é assim mesmo, que essas coisas são parte necessária à
vida, deixando de lado as abordagens, que veem a existência de
racismo, somente, quando existe uma política de pregação do
ódio entre as raças.
O racismo antinegro existe mesmo não existindo raças,
mesmo considerando que humanidade é uma só raça, mas existe,
pois, é uma ideologia que possui a sua divulgação de diversas
formas e por diversas práticas sociais. O racismo antinegro é
um problema estrutural das relações sociais brasileiras, e as
situações dos bairros negros são em parte, consequência da
forma de operação do racismo antinegro nas instituições e nas
relações sociais.
Este artigo tem como finalidade pensar os caminhos da
educação da população negra, de uma forma territorializada,
contida na realidade vivida nos bairros negros, pensar o seu
reconhecimento, como conceito, como realidade e como
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3

14 |Território de População Negra

especificidade para o pensamento em educação.

2. PENSAMENTO NEGRO EM EDUCAÇÃO NA
ENCRUZILHADA
Estar na encruzilhada é pensar os novos caminhos, tratase do processo, também, denominado de dialético, significado
para quem olha os indicadores da cultura de terreiro, pedindo
passagem para novos caminhos. O novo refaz-se no velho,
acrescenta, modifica, questiona e propõe. Não implica em estar
perdido, ou menos ainda indeciso, nem mesmo sem saber qual
o rumo tomar. Apenas, na organização de novas propostas para
pensar a realidade na qual estamos imersos.
Algumas realidades são incontestáveis, independentes
dos nomes que a elas atribuímos. Que os descendentes de
africanos, no Brasil, formam maiorias populacionais é um dado
incontestável pelos censos demográficos do IBGE.
Que somos maioria ao longo de toda história do Brasil,
também, é incontestável. Devido ao escravismo criminoso,
dados os contornos do nosso povoamento e dos problemas
da mão de obra, fizeram-nos maiorias. Maioria populacional
que trouxe consigo, além do trabalho, todo o conhecimento
tecnológico para a edificação do Brasil.
Essas maiorias populacionais encontram-se, na sua quase
totalidade, habitando os mesmos territórios urbanos, compõem
uma história da mesma forma que compartilham de histórias
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culturais e de patrimônios culturais comuns, diferentes dos
bairros de maioria eurodescendente.
A grande maioria da população está organizada em
espaços geográficos urbanos comuns e distintos por grupos
sociais afrodescendentes e eurodescendentes. Muitos bairros,
e mesmo várias cidades, poderiam ser denominadas de bairros
negros e cidades negras, se associarmos o termo negro aos
patrimônios culturais desenvolvidos pelas populações de origem
africana. Bairros negros são bairros de maioria populacional de
afrodescendentes.
O processo do escravismo criminoso gerou as primeiras
organizações espaciais das populações afrodescendentes.
A história moldou os territórios e produziu os espaços
urbanos e semiurbanos ou bairros rurais. Os arrabaldes
das cidades. Negros e mulatos, livres, libertos, semilivres e
escravizados impunham-se aos mesmos espaços geográficos,
pelas condições históricas.
Da mesma forma, a história do capitalismo racista,
também, reequacionou as organizações dos bairros de
maioria afrodescendente. Diferente do que se poderia pensar
de que o capitalismo iria diluir as barreiras entre os grupos
sociais afrodescendentes e eurodescendentes, devido aos
processos de desqualificação social dos afrodescendentes e
da superqualificação social dos eurodescendentes. As divisões
entre esses grupos sociais asseveraram-se e cristalizaram-se no
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3
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período histórico pós-abolição.
A transição do escravismo criminoso ao trabalho livre
é um longo processo social, ainda, pouco estudado com base
na realidade brasileira e em dados empíricos que demonstrem
a complexidade dos fatos. Negros escravizados, libertos ou
semilivres tinham qualificações profissionais e gozavam de um
lugar específico no mercado de trabalho.
A imigração europeia, em larga escala, roubou esse lugar,
o processo de desqualificação social, talvez, tenha tornado as
posições sociais - no mercado de trabalho em renovação - mais
difícil para a população afrodescedente.
Os imigrantes europeus, mesmo desqualificados
profissionalmente, foram em sua maioria oriundos de lugares
subdesenvolvidos, de grande incidência de analfabetismo e
ausência de trabalho e foram transformados em símbolo do
progresso, nos trabalhadores desejáveis para a nação.
O trabalhador branco europeu foi, socialmente, qualificado
para o empreendimento da modernização brasileira.
A dominação ocidental e racista foi à ferramenta para
o controle social. Mesmo 30 ou 40 anos após o 13 de maio de
1888, populações negras nos interiores do Brasil viveram em
condições muito semelhantes ao escravismo, trabalhando na
condição próxima dos escravizados, sem remuneração, em
espécie, pelo trabalho e sem liberdade política de expressão.
Devemos pensar que o racismo não depende da existência
Editora Via Dourada
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de raças, visto que elas são apenas parâmetros estabelecidos
pela ciência. Raça é uma construção científica e operacional
para a dominação ocidental. Neste sentido, os aspectos políticos
dos grupos sociais prevaleceram sobre os aspectos econômicos.
Aí, é que nos colocamos na primeira encruzilhada, ou
seja, a diferença do pensamento negro para o pensamento
ocidental universalista. Os grupos sociais têm o seu poder e as
relações de poder organizadas, para além da posse dos meios
de produção.
A sinergia das relações culturais, políticas, sociais e
econômicas estabelece as malhas que hierarquizam os grupos
sociais. O sistema de dominação não está definido, apenas, pelas
relações econômicas. Os bairros negros e porque, também, não
dizer as cidades negras é resultado de um processo complexo
dessas sinergias do campo cultural, social, político e econômico.
Os métodos de pesquisa baseados na experiência
europeia têm imensa dificuldade de renovação e de abordagem
da realidade brasileira, em termos dessa complexidade, além
das relações de produção da economia, para além do poder do
capital. Entretanto, essa complexidade não estava presente, de
maneira explícita, nas sociedades europeias do século retrasado
e passado: apenas, começam a se explicitar nas sociedades do
presente.
Continuamos na encruzilhada mais profunda. Por
condições históricas diferentes, pelas características e interesses
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3
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dos grupos sociais dominados e dominantes, a implantação
do capitalismo entre o Brasil e a Europa ocorre de maneira
diferente. Portanto, num sistema e no outro, existem explicações
diferentes para o problema do racismo - que não é apenas do
racismo - mas, especificamente, do racismo antinegro. O que é
o racismo antinegro no Brasil?
Uma parte do sistema de dominação capitalista.
A formação da burguesia não é, apenas, um problema
de posse do capital material, mas também, dos capitais
imateriais: da cultura e da imposição cultural. A burguesia é,
prioritariamente, de tez clara, dita como branca e de cultura
europeia, francesa ou anglo-saxônica. Dessa forma explica-se o
racismo antinegro, perseguindo as religiões de matriz africana,
desprezando a cultura negra e tornando-a indesejável.
O problema do racismo antinegro não é, apenas, um
problema de mercado de trabalho, mas, também, um problema
da definição de quais culturas compõem a cultura nacional.
Também, não se trata, apenas, de um problema da convivência
com a diferença, mas, de um problema mais grave: o do controle
social das culturas e da eliminação de uma ou de outra cultura.
As guerras e batalhas religiosas, na atualidade, têm esse sentido.
O financiamento da expansão do cristianismo evangélico
teve este sentido: o da neutralização da cultura da população
negra. Seria necessário pesquisar a ligação das ditaduras
militares, do crescimento e do financiamento público dessas
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religiões evangélicas. Necessário correlacionar a perseguição
cultural e religiosa que o Estado fazia durante a República Velha
e os meios expandidos na atualidade.
Dessa maneira, chegamos à sétima das encruzilhadas.
A que implica na definição do universo teórico de análise
do conjunto cultural filosófico. Os de bases africanas em estado
de consolidação teórica acadêmica, ou os já consolidados do
eurocêntrico, como as vertentes dos estudos culturais, ou
do marxismo, que são razões da dominação de formas mais
amenas. O direito à diferença pressupõe uma atitude com
direitos de expressão limitados pela condição minoritária, mas,
sem participar do comando amplo da sociedade e da cultura.
A sétima encruzilhada está ligada à identidade cultural,
social, econômica e política. Na forma de sistema para pensálas, umas em sinergia como as outras. As encruzilhadas
anteriores foram ligadas às opções dos universos teóricos, entre
africanidade e as formas ocidentais, entre as especificidades
nas suas diversas formas e as universalidades do pensamento.
A condição de combate ao racismo antinegro não implica
na condição de expressão cultural livre, como, ainda, não implica
na realização do processamento dos bens culturais formadores
das identidades culturais. O direito à educação é um direito à
expressão do patrimônio cultural: trata-se de uma relação com
a identidade cultural. Mas, esta preocupação entra em choque
com as posturas do pensamento ocidental da pós-modernidade,
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3
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onde as identidades estariam em crise, seriam repassadas para
estado mais provisório das identificações.
No entanto, os bairros negros são formações históricas,
possuem patrimônios culturais materiais e imateriais; nesse
sentido formariam as identidades culturais. O tema, não é
apenas um problema do passado, mas, principalmente, um
problema da luta pelo poder na sociedade, estabelecido pela
imposição da identidade ocidental, capitalista eurocêntrica,
como a não identidade, a identidade inexistente e apenas
identificada. O que no campo da educação tem consequências
importantes, uma vez que a educação transmite as culturas e
conforma as identidades.
Pele negra e máscara branca, de Frantz Fanon (FANON,
1952), teria duas novas leituras possíveis: uma com relação à
dominação marxista, como parte da dominação ocidental e outra
em relação à pós-modernidade e os problemas de afirmação
das identidades culturais. Ambos os grupos de pensamento
acabam transformando as populações negras em populações
de alma branca, de proposições eurocêntricas.

3. PENSANDO A PARTIR DAS FILOSOFIAS
AFRICANAS
Os terreiros e as cidades são as formas urbanas
instruídas pela gênese africana brasileira na concepção de
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Muniz Sodré (SODRÉ, 1988). Os terreiros são as escolas de
sambas, os blocos, os maracatus, enfim, as formas culturais de
expressão afrodescendentes e não, apenas, o terreiro religioso
de candomblé e de umbanda. São partes das formas africanas
de ser brasileiro.
A realidade da história e da cultura produz às realidades
urbanas, como também, as metamorfoses dos espaços
habitados. O pensamento sobre esses espaços habitados pode
seguir o mesmo caminho da sua construção concreta ou divergir
deles. Ser pensado como os modos dos pensamentos africanos,
como parte das circularidades mantidas e transformadas pelas
ancestralidades, ou como espaços de conflitos de classes.
Nas ancestralidades, os patrimônios conservados
e transformados são de natureza material e imaterial. A
conservação e a mudança estão, sempre, presentes não
necessariamente como antagônicos, mas, como parte da
realidade das culturas, da política, da economia e do poder. São
espaços em constante metamorfose. O lugar tem o tempo e seu
espaço, dentro dos tempos e dos espaços das gerações.
Essas ancestralidades perduram nas memórias pessoais
e culturais de pessoas negras.
A memória é parte da cultura. Portanto, não são quaisquer
memórias que são, especificamente, memórias de negros, que
pelas peculiaridades culturais são distintas de outras memórias,
ensejam outras formas de narrativa, outros significados dos
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3
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lugares e dos tempos e produzem outros imaginários sociais
(BERNARDO, 1998). Se a história é um enquadramento
do processo da memória, as histórias e as memórias são
particulares desses grupos sociais, são histórias e memórias
de negros como parte da produção social, cultural, política e
econômica dos territórios de maioria afrodescendente.
Entretanto, as histórias de territórios não são nada mais
que as ancestralidades, ou pelo menos um atributo delas. São os
reconhecimentos dos patrimônios culturais de uma população,
num determinado lugar, num determinado intervalo de tempo.
Então, a história e a ancestralidade caminham juntas e são partes
do mesmo conjunto de significados de uma sociedade. Mais
que isso, é constituinte das identidades coletivas de um dado
período histórico, de um dado lugar. Se esse lugar não produz
identidades coletivas, significa que ele não produz memória
coletiva e nos indica que ele não produz ancestralidades:
equivale dizer que esse lugar não existe. Não existe como lugar
imaterial, apenas material, ou seja, dentro do pensamento
africano como lugar de organização social.
Dentro do pensamento de base africana Bantu, existe o
NTU (CUNHA JUNIOR, 2010) e o seu desenvolvimento permite
a transformação, a metamorfose em muntu que são as pessoas
que formam as comunidades, os bantu e elas são partes de
organizações sociais que processam identidades coletivas. Os
grupos sociais são, portanto, grupos de identidades coletivas.
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Tomando essa linha de pensamento, outros problemas
surgem a serem trabalhados. Um deles é que não é, apenas,
o racismo antinegro e nem as condições econômicas que
definem a condição social do grupo social negro, ou de maioria
afrodescendente. O que o define é a identidade coletiva dada
pelo espaço geográfico urbano. Também, que não existe uma
identidade negra e, sim, as mais variadas identidades negras
dadas pelos variados espaços, nos diversos tempos das sociedades,
sendo ainda plausível pensar que essas identidades estão em
constantes transformações nos ciclos das ancestralidades.
Poderíamos, também, pensar que as identidades negras
não são produzidas pelas raças como atributo social do racismo
antinegro. Independente da discussão da sua existência, ou não,
elas não seriam o fator primordial da produção das identidades
negras. Então, por caminhos diferentes chegamos a um acordo
com Manuel Castells (CASTELLS, 1999), de que as comunidades
locais, construídas por meio da ação coletiva e preservadas pela
memória coletiva, constituem fontes de identidades específicas.
Que na nossa percepção são identidades negras, definem
contornos culturais que definem a existência de lugares negros
na organização social, aos quais denominamos de bairros
negros. Primordialmente, em consequência da sua gênese
cultural nos terreiros das cidades (VIDEIRA, 2009), (SOUZA,
2009).
Devemos, para terminar este tópico, destacar que
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estamos em profunda discordância como Stuart Hall (HALL,
2005), (HALL, 1998). Apesar de discursos semelhantes, o dele
e o nosso são conflitantes nas suas bases epistemológicas.
Nós não partimos da diferença, da relação eu e o outro,
mas sim, das nossas relações de nós com nós mesmos, da
relação com o próximo.
A demarcação de diferença implica na existência de um
ponto de referência, que acaba sendo a civilização europeia.
Não pensamos na diferença, e sim na diversidade.
Por outro lado, Hall trata de minorias, pois, está na
Inglaterra e tem que negociar com o sistema liberal inglês,
nosso caso é que somos maioria em condições históricas
muito especificas da formação social brasileira e que não cabe
comparação com a inglesa.
As histórias dos negros na Inglaterra é na Inglaterra, as
nossas no Brasil são nossas, as semelhanças não explicam as
diferenças estruturais. Respeitamos muito Hall, pelo que ele fez
na Inglaterra, mas, discordamos que a reflexão dele instrua a
nossa realidade brasileira. Os liberais brasileiros e partes dos
marxistas, no entanto, pensam que o modelo proposto por
Hall seria o caminho para as populações negras no Brasil, mas,
parte dos movimentos negros brasileiros, de formação Pan
Africanista discorda.

4. TENDO EM CONTA O PENSAMENTO NEGRO
EM EDUCAÇÃO
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A educação sempre foi um ponto angular na história dos
movimentos negros. Desde sempre acreditou-se que a educação
seria a forma de produção das condições sociais dignas para as
populações negras, visto que o problema é estrutural, que os
bairros e suas estruturas históricas são importantes, apenas,
a modificação da educação não basta. A educação é parte
significativa, tanto com relação à estrutura social das profissões,
como da formação intelectual e ética dos indivíduos.
Dada a sua relevância, os movimentos negros, desde o
período escravista, a exemplo do professor negro, Pretextato dos
Passos em 1853 (SILVA, 2010), criticam a educação eurocêntrica,
brancocêntrica. A educação precisa pensar, especificamente,
a população negra no contexto da sociedade brasileira.
Mesmo conscientes das precariedades da nossa educação, os
movimentos negros, sempre, depositam na educação, a saída
para redenção da população negra.
O racismo antinegro e as relações decorrentes foram,
muitas vezes, vistas como a ausência de uma educação adequada.
A população diz-nos que as pessoas discriminam por ignorância.
Entretanto, o racismo antinegro é uma construção da ciência,
assim como o conceito de raças humanas e da imputação de
diferenças “raciais” entre os seres humanos. Constatamos
da história do racismo contra a população negra, que a sua
produção e sua continuidade foram propostas de pessoas de
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formação universitária em sua maioria (DÁVILA, 2006).
A crítica à educação brasileira, como um aparato
ideológico do racismo antinegro, encontrou maior força na
geração de militantes dos movimentos negros, dos anos de
1970 em diante. A educação universalista foi pensada como um
modo de controle das populações negras; o eurocentrismo da
educação associava-se aos racismos dessa mesma educação e
reproduziam o controle social das populações negras. Dessas
correntes de crítica à educação brasileira é que surge a
formulação de um movimento social de pensamento negro na
educação, cuja síntese se pode encontrar nos textos do Núcleo
de Estudo Negros - NEN, de Florianópolis (LIMA, 2009).
O pensamento negro em educação apresentou diversas
nuances, sendo, entretanto, destacável os grupos de base africana,
denominados, na época, como culturalistas, em oposição aos
grupos políticos. Os culturalistas privilegiavam a base da
cultura negra no processo educacional, eram pessoas vindas
da produção das identidades negras das escolas de sambas, dos
bailes dos clubes negros, dos movimentos de teatro e literatura
negra e, principalmente, das umbandas e dos candomblés. Os
grupos políticos tiveram a sua origem nos movimentos sindicais
e políticos partidários, sem as experiências da cultura de base
africana, distantes dos territórios das culturas negras. Esses
privilegiavam, na educação, o combate ao racismo antinegro.
O problema central está posto. O problema do debate
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educacional para a população negra estava posto. Tratava-se
não apenas de uma educação que permitisse a compreensão dos
processos de dominação na sociedade, mas, de uma educação
produtora da autonomia específica da população negra. Quando
se falava da autonomia, os setores democráticos da sociedade
brasileira tremiam e pensavam em ideias separatistas,
segregacionistas e muitas outras coisas desse gênero. Embora
não fosse nada disto, a compreensão geral não ia ao ponto
crucial em pensar a população negra, na sociedade brasileira,
não como um genérico, mas como ser especifico.
A proposta da sociedade brasileira foi, sempre, da
incorporação controlada da população negra como parte dos
seres humanos universais, sob a cultura eurocêntrica. O ser
humano de natureza específica e o ser humano genérico; o ser
específico com as culturas negras, o ser genérico, apenas, com
as culturas europeias.
Nesse debate, os teóricos da educação brasileira foram
examinados e o resultado foi frustrante, pois eles não pensaram
na população negra. No entanto, estávamos ou estamos diante
do problema de como enfocar as identidades coletivas, na
sociedade brasileira e não como negá-las.
Os movimentos de intelectuais pós-modernos na educação
brasileira têm um ar de críticos e transformadores, mas, para
a população negra eles representam a continuidade do que já
era velho, apenas, com um novo disfarce e novos discursos, ou
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seja, dos meios de negação da existência intelectual e cultural
das populações negras.
Nesse estágio das questões educacionais, seria bom
retomarmos às análises de Carlos Guilherme Mota, sobre
a ideologia da cultura brasileira, mas de forma ampliada,
incluindo o eurocentrismo e o racismos antinegro (MOTA,
1994). Mas, sem medo da realidade concreta da história
brasileira, onde os processos históricos sempre opuseram, de
maneira sistemática, os bairros negros e os bairros brancos,
com todas as consequências estruturais e ideológicas desse
sistema de produção das diferenças, (CUNHA JUNIOR, 2008).
Da produção das intelectuais negras Petronilha Beatriz
Silva e Narcimaria Luz, guardamos duas propostas conceituais:
a de tratarmos os temas de interesse da população negra numa
nova forma de pensar a educação brasileira (SILVA, 1999),
ou do pensamento da educação da porteira do terreiro para
dentro em relação à porteira para fora (LUZ, 1997). Que são
duas proposições fundadas na existência de identidades negras
como resultados dos processos históricos.

5. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
Estamos fora da encruzilhada, tomando uma das ruas e
um dos destinos, por opção, sempre reafirmando a importância
das identidades negras como resultado da história e como da
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sua relevância para o problema político da autonomia dessa
população. Portanto, reafirmamos a formulação que segue:
a configuração espacial urbana, imposta pelas questões da
habitação da população negra, possibilitou um controle
geográfico territorial que inviabilizou a ascensão econômica,
social, cultural e política da população negra.
Os bairros negros, sempre, tiveram o seu desenvolvimento
atrasado nas questões urbanas em relação aos bairros brancos.
Com seu desenvolvimento reprimido por políticas públicas que
limitam os investimentos e os tornam muito inferiores aos de
maioria branca. Destacamos que os investimentos deveriam
ser proporcionais à densidade da população.
As diferenças de investimento são da ordem de um terço,
muitas vezes, com o dobro de população. Esgoto, água, energia
elétrica, transporte, hospitais, postos de saúde e escolas chegam,
sempre, em grande atraso nos bairros de maioria negra em
relação à instalação dos mesmos equipamentos nos bairros de
maioria branca.
As repressões culturais, políticas e policiais, no entanto,
sempre chegaram prévia e intensamente. Vide em específico,
as manifestações religiosas como o candomblé e a umbanda
que na primeira década de 1 de 40 implicavam em prisões dos
líderes religiosos e internação nos manicômios como doentes
psíquicos. As constituições das identidades culturais negras
foram, sempre, objeto de repressão moral e intelectual. Os
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bailes e pontos de festas da população negra, sempre, foram
considerados pela sociedade dominante como locais de
imoralidades, prostituição, de pessoas decaídas. As culturas das
populações negras foram, sempre, abordadas como atrasadas,
ou como folclóricas, no sentido de simplórias e ingênuas. A
pesquisa cientifica da Faculdade de Medicina da Bahia produziu
impressionante arsenal de racismo sobre essas culturas e sobre
estas populações (ARRAIS, 1998).
Os processos geográficos territoriais de controle da
população negra fazem parte de um sistema de dominação que
denominamos de desqualificação social da população negra.
Desqualificação social induz às práticas racistas no mercado de
trabalho, como também, no convívio social.
Não, apenas, induz, como também a justifica: “A população
negra deixa de ter direitos pelos seus defeitos inerentes; não
corre atrás, não se esforça; umas séries de ditos sociais rezam
justificar porque as populações negras não progridem”.
Fica como se a vítima fosse autora do seu próprio
assassinatosocial. A desqualificação social de uma população
negra toda, é sinônimo de racismo antinegro estrutural.
Racismo antinegro no Brasil é um problema estrutural, social,
econômico, cultural e político, e afeta todas as instâncias da vida
humana, perdurando por séculos. A ausência de engenheiros,
tecnólogos, realizadores das ciências biológicas e exatas entre
a população negra é um corolário desse controle territorial,
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tendo eliminado a informação consistente sobre a matemática
e as ciências desses territórios de maioria afrodescendente.
Produz-se um controle racista antinegro, sem necessidade
da explicitação dos marcadores de segregação específica da
maioria da população negra. Existe uma segregação espacial
(racial). O racial vem entre parênteses, pois, embora faça parte
do discurso vigente não se trata do conceito teórico sobre o
qual nos fundamentamos.
Destacamos que o discurso racial limita a visão da prática
histórica da situação de vida da população negra.
As situações são produtos de uma história especifica e
fundamentada na existência de particular racismo antinegro.
Entretanto, a forma do “discurso racial” (discurso ideológico
sobre as raças) produz um deslocamento para as universalizações
do racismo, perdem de vista os conteúdos estruturais praticados
na sociedade brasileira. A estrutura pensadacomo um sistema
flexível adaptável aos movimentos da história e que, sempre,
foi impositora da pobreza sistemática sobre a população negra,
produzindo as desagregações políticas, econômicas, sociais,
culturais e econômicas.
Desagregações pensadas que impedem o fluxo inclusivo
da participação ativa nos fenômenos de interesse econômico,
político, cultural e social.
Devemos destacar que dado o nosso ponto de formação
vir das filosofias africanas, esses quatro elementos, cultural,
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social, econômico e político, são partes da mesma essência,
constituídos dos mesmos NTU’s de uma sociedade, e que não
podem ser pensados em separado. Encontram-se articulados,
de forma sistêmica, determinando na sua combinação um
resultado sinergético. Analisá-los, separadamente, limita a
compreensão da situação de vida da população negra no Brasil.
O controle espacial e territorial impõe a condição de
vida e as possibilidades das gerações futuras. As políticas de
imigração somaram-se às políticas de desafricanização do
país, de destruição dos terreiros religiosos de matriz africana,
associadas às políticas urbanas de reestruturação dos bairros e
de modernização da cidade, expulsando a população negra dos
seus locais de trabalho rentável.
Desta forma, a educação precisa ser pensada, tendo como
base a realidade de base africana desses bairros negros e das
suas relações sociais com o conjunto da sociedade.
Pensar esses bairros desde as suas identidades, as
suas possíveis afirmações e transformações sociais, políticas,
econômicas e culturais. No âmbito da sua história, que não,
apenas, econômica e nem, apenas, material. Essa é uma tarefa
difícil devido aos obstáculos mentais, conceituais e práticos aos
quais estamos ancorados no conjunto da educação brasileira.
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CAPÍTULO 2
MOVIMENTO SOCIAL NEGRO E QUILOMBOLA:
A CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁXIS
REVOLUCIONÁRIAS
Márcia Cristina Américo1

Entre memórias e lutas – Iniciamos e vivemos: somos
quilombolas

1. INTRODUÇÃO
Entre outras motivações de caráter vivencial e de
pertencimento ao grupo dos afro-brasileiros, o interesse pelo
estudo das relações étnico-raciais dos povos da África e da
diáspora africana no Brasil, e, especificamente, sobre a temática
quilombola, configura-se uma continuidade dos estudos
anteriores (AMÉRICO, 2010; 2015) realizados no convívio com
as famílias quilombolas de Ivaporunduva, localizado na região
do Vale do Ribeira, por meio da etnografia e da observação
1 Pós-doutoranda em educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Doutorado em
Educação Universidade Metodista de Piracicaba (2015). Doutorado em Educação pela Universidade Metodista de
Piracicaba (2015). Mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (2010) Possui graduação em
Licenciatura e Habilitação em Química pela Universidade Metodista de Piracicaba (2006), Tem experiência na
área de Antropologia, com ênfase em Antropologia das Populações Afro-Brasileiras, atuando principalmente nos
seguintes temas: educação de jovens e adultos, ensino da história e cultura afro-brasileira, preconceito, crianças,
escola, quilombo, educação e política e educação multirracial, formação de professores. Docente no Programa de
Pós--Graduação de Ciências Ambientais da Universidade Extremo Sul Catarinense – Criciúma –SC.
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participante, em contato com a Antropologia.
Dediquei-me a observar, analisar e refletir sobre o tempo
de convivência junto à comunidade quilombola e os dados que
dela advieram; num primeiro momento, como participante
dos movimentos populares sociais que abarcam as questões
da população negra e depois como pesquisadora da área das
Ciências Humanas no campo da Educação.
A história social e territorial da comunidade de
Ivaporunduva foi narrada por homens, mulheres e lideranças
quilombolas, que revisitaram e retomaram a história dos seus
antepassados e as estratégias de resistência no processo de
aquilombamento (AMÉRICO, 2010). Num segundo momento,
foi possível fazer a interlocução entre as famílias do Quilombo
Ivaporunduva - Brasil (de descendência moçambicana) – e
famílias de Macuanda – Moçambique (AMÉRICO, 2015).
Os estudos em Moçambique, entre outras tantas
importantes
considerações, levaram-me a constar como
o processo de colonização e escravização portuguesa, tanto
no Brasil, quanto em Moçambique, traz como consequência
a destruição física, psicológica, social e econômica dos povos
africanos e descendências, escravizadas e colonizadas.
As relações de poder e de dominação, e o conjunto de
ações usurpadoras no processo de colonização ocidental de
exploração dos recursos naturais e humanos, na África e na
diáspora nas Américas vinculam-se ao racismo de forma
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determinante.
Em ambas as localidades, a manutenção da vida no que
diz respeito à defesa dos direitos à terra, ao trabalho, à renda, à
escola, à saúde, ao transporte e os modos de sociabilidade são
considerados como um projeto político-comunitário – que tem
sua gênese nos grupos familiares e exige deles enfrentamentos
com o Estado.
No decorrer da constituição histórica do Brasil republicano,
as demandas por direitos sociais das comunidades foram e vêm
sendo assumidas pelas lideranças quilombolas, que participam
e compõem os movimentos sociais locais e nacionais, por meio
das ações práticas, políticas e sociais - enquanto propositores
críticos de novas configurações da construção do Estado e da
história do país.
Quando há demandas das comunidades e de suas lideranças,
compondo os movimentos sociais, há um deslocamento da
atenção que exige uma pauta específica da política nacional por
direitos sociais: terra, saúde, educação, moradia, segurança,
transporte, entre outros, evidenciado, por exemplo, em relação
ao reconhecimento dos quilombolas como sujeitos de direitos.
A academia é levada a elaborar conhecimentos acerca desse
movimento histórico e suas práticas sociais.
No cenário político brasileiro atual, a abordagem da
temática sobre as comunidades quilombolas no Brasil é recente,
mas se trata de um movimento que é histórico, social, político
Editora Via Dourada

Márcia Cristina Américo | 39

e econômico, e assim deveria ser considerado.
As pesquisas realizadas em territórios quilombolas são
fundamentais para possibilitar a análise dos avanços e dos
limites da implementação das políticas públicas nas áreas
emergentes.

2. O TERRITÓRIO QUILOMBOLA COMO SEDE
SIMBÓLICA DE MATERNIDADE DAS GERAÇÕES
As comunidades quilombolas contemporâneas
autodeclaram-se e identificam-se como descendentes de
africanos escravizados, que mantêm laços de parentesco,
vivem da agricultura de subsistência, estão em terras que
foram doadas, compradas ou secularmente ocupadas por seus
antepassados.
Conservam suas tradições culturais, suas histórias e seu
código de ética, que são transmitidos, oralmente, de geração
a geração. Seus territórios são conhecidos, também, como
terras de preto, terras de santo, de santíssimo, mocambos3
(O’DWYER, 1995).
Estima-se a existência de 2.197 comunidades quilombolas
identificadas, presentes em 24 estados da Federação, com
uma maior concentração nos estados do Maranhão, Pará,
Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, compostas por 214 mil
famílias, resultando em 1,17 milhão de quilombolas em todo
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o país. Já a Comissão Nacional de Articulação dos Quilombos
(CONAQ) contabiliza 5000 comunidades quilombolas no Brasil.
Nas Américas, encontram-se grupos semelhantes aos
quilombos do Brasil. Essas comunidades estão presentes em
países colonizados pela Espanha, os chamados cimarrónes; em
Cuba e na Colômbia, os palenques; na Venezuela, os cumbes;
e na Jamaica, nas Guianas e nos Estados Unidos, os moroons;
além do Equador, Suriname, Honduras, Belize, Nicarágua,
Chile, Peru, Bolívia, Haiti e em outros territórios da América.
Os quilombos surgem de formas e em períodos distintos,
alguns com a língua e cosmologia própria, como os marrons
no Suriname (RATTS, 2012; ANJOS, 2006).
As questões fundiárias da posse e propriedade coletiva
da terra e da sua compreensão como fator essencial para
manutenção da vida do grupo estão presentes na legislação
nacional de alguns outros países da América Latina, como a
Colômbia que foi o primeiro país a instituir o direito às terras dos
afro-colombianos em sua constituição, em 1991, regulamentado
em 1997 e o Equador, cuja legislação, em 1988, já reconhecia aos
afro-equatorianos os direitos coletivos às suas terras ancestrais,
ratificados na nova constituição de 2008. Isso não significa
que, de fato, tais direitos tenham sido efetivados - a titulação
das terras das comunidades tradicionais tem representado um
entrave para os governos estatal-empresariais.
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3. A ARTICULAÇÃO POLÍTICA DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS QUILOMBOLAS NO VALE DO RIBEIRA
As terras do Vale do Ribeira estão associadas à
desarticulação da policultura e à introdução da
monocultura; paralelamente aos confrontos com as
instituições governamentais e não governamentais
quando da implementação de leis ambientais que
deixavam de considerar os povos tradicionais que
há séculos viviam dentro da mata Atlântica.

Atualmente, o confronto político e judicial têm sido com o
poder público e com o empresariado interessados nos grandes
empreendimentos de hidrelétricas e das respectivas barragens
ao longo do Rio Ribeira do Iguape. A licença para a construção
da usina hidrelétrica de Tijuco Alto pertence à Companhia
Brasileira de Alumínio - CBA.
Os empreendimentos de Itaóca, Funil e Batatal pertencem
à Companhia Energética de São Paulo - Cesp. Além de diversos
outros fatores, como consequência da construção de tais
barragens, haveria a expropriação das terras dos quilombolas,
levando-os à perda do vínculo com seu território e com os seus
meios de produção.
Todos os recursos do subsolo são ou podem ser utilizados
como instrumentos de poder6. O controle e a expropriação do
subsolo e dos recursos naturais (minerais, água subterrânea
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e em aquíferos) dessas localidades por empresas e governos
nacionais e internacionais geram disputas territoriais com
fazendeiros, camponeses, comunidades indígenas, quilombolas,
proprietários de terras, ministérios, secretarias públicas (federal,
estadual e municipal) e movimentos sociais (GONÇALVES;
MENDONÇA, 2012, p. 2).
Desde 1990, as comunidades organizam-se contra
as desapropriações de suas terras e a aprovação do projeto
da construção das barragens das hidroelétricas visando à
produção de energia para gerar riqueza às indústrias e várias
manifestações ocorreram em diferentes lugares públicos e
privados7.
A ocupação dos prédios do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
foi fundamental para dar visibilidade à luta, pois esse é o
órgão do governo responsável pela aprovação do projeto.
Essas manifestações foram protagonizadas por comunidades
ameaçadas pelas barragens (caiçaras, indígenas, quilombolas
e ribeirinhos) e organizações que apoiam o movimento social:
Partido dos Trabalhadores (PT), Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), Movimento Social Quilombola, Equipe
de Articulação e Assessoria às Comunidades Negras (Eaacone),
Movimento dos Ameaçados por Barragens do Vale do Ribeira
(Moab), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB),
Instituto Socioambiental (ISA) e ambientalista.
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Em 1980, como estratégia de fortalecimento da luta entre
os movimentos sociais que abarcam a questão política jurídica,
as lideranças quilombolas da região do Vale do Ribeira vão
compor o Movimento Negro de São Paulo, que fazia parte de
um processo intenso de discussão, formação e politização das
lideranças negras rurais e urbanas em busca de direitos sociais.
O Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra do Estado de São Paulo foi fundamental
no processo de reconhecimento dos diretos das comunidades
quilombolas, com a participação de seus membros e equipe de
trabalho (ANDRADE, 1997)8
Em 1986, em Brasília, foi realizada a Convenção Nacional
do Negro pela Constituinte, promovida por várias entidades
negras de todo o país. Os participantes discutiram uma série
de proposições, as quais foram inscritas e aprovados nos
artigos de nº 68, 215, 216 Constituição Federal de 19889, que
asseguraram o reconhecimento público da pluralidade étnicoracial da sociedade brasileira.
Por outro lado, as comunidades quilombolas do Vale
do Ribeira tinham necessidade de regularizar-se enquanto
associação, para que a terra fosse registrada como bem
comum dos moradores quilombolas, o que ocorreu em 1994.
Estrategicamente, para fortalecimento político e social, a
Eaacone e o Moab foram criadas e compostas pelos quilombolas
na região do Vale do Ribeira10. A participação das lideranças
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e famílias quilombolas nos movimentos sociais e nas ações e
articulações práticas e políticas contra a expropriação de suas
terras é histórica e dialética – não há descanso, pois não faltam
conflitos11. O pensador Milton Santos apresenta o “território
usado”, utilizado por uma população como “uma superposição
do construído pelo homem sobre o natural”, e, como tal, é um
campo de batalha, uma arena de luta entre interesses; mas,
diz ele, também, é o lócus de possibilidades de solidariedade
(SANTOS, 2007, p. 96).
Nos confrontos do processo de desenraizamento da
África e territorialidade das famílias quilombolas, o território
ocupado configura-se como a base fundamental para a
constituição e reconstituição das histórias do seu passado e
de seus antepassados. Reconhecer o trabalho, os confrontos
e resistências para permanência no território, a organização
familiar, os modos de pensar, as críticas em relação ao sistema
econômico, político e social no qual foram e continuam
inseridos implica em não dissociar todo esse contexto histórico
dos conceitos de: colonização/escravização e descolonização
eurocêntrica.

4. AS TRINCHEIRAS ABERTAS PELOS AUTORES
POLÍTICOS E SOCIAIS: MOVIMENTO NEGRO E
QUILOMBOLA
Petrônio Domingues (2007), em seu artigo Movimento
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Negro, faz uma contextualização histórica da trajetória dos
Movimentos Negros no Brasil, durante o período de 1889
a 2000. Propõe-se a discutir estratégias de lutas contra a
marginalização social da população negra e formas de superação
do racismo na sociedade brasileira. O movimento negro inserese num conceito mais amplo de movimento social. Trata-se
de um movimento político de mobilização racial no embate
contra todas as formas de violência materializada e vivenciada
pela população negra. Essa perspectiva busca “resolver nossos
problemas na sociedade brasileira, os quais têm sua origem
no racismo que nos discrimina socialmente no mercado de
trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural”.
Na década de 80 sob crescente pressão política, o Movimento
Negro e o Movimento Quilombola (que surge como um ramo
do primeiro) promoviam mobilização social das entidades e da
população negra, conquistando avanços expressivos contra as
desigualdades raciais no Brasil, evidenciados pelos diagnósticos
das pesquisas e análises empíricas embasadas na denúncia do
racismo no Brasil pelas organizações negras desde 1899.
Até a década de 1970, a historicidade dos povos africanos
e seus descendentes na diáspora brasileira, além de escassa,
aparecem com a imposição de categorias-pensamento ocidentais
sobrepostas aos sistemas de pensamento tradicionais africanos.
Estudos que negligenciaram a história e adotaram práticas
discriminatórias na definição desses povos, o que demonstra a
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ausência da “preocupação teórica devida, pois não os viam como
parte da história oficial da nação pós-abolição da escravatura”,
tornando-os “fadados a desaparecer física e culturalmente ”.
(FONSECA, 2008, p. 82).
Na década de 70, o Movimento Negro Contemporâneo, em
uma nova configuração, inclui em sua pauta de reivindicações a
formação de intelectuais/pesquisadores nos programas de pósgraduação com o objetivo de sistematizar os conhecimentos
inscritos pela população negra brasileira e africana a partir
da perspectiva histórica, rompendo com a visão eurocêntrica
que negou os conhecimentos e cientificidade dos povos
africanos. Essa demanda está inscrita em um dos objetivos do
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (MEC,
2013, p. 19).
A partir de 1980, pesquisadores e intelectuais ativistas
políticos dos movimentos negros, sistematicamente, passam
a produzir conhecimentos acerca dos territórios de maioria
negra; identidades e religiosidades; modos de vida específicos
sobre a materialidade e imaterialidade; povos e territórios
africanos; resistências negras; movimentos sociais negros
e quilombolas contemporâneos; comunidades e povos
tradicionais quilombolas.
As ações práticas e políticas reivindicatórias dos
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movimentos sociais a respeito das questões das desigualdades
sociais e raciais no Brasil e da descolonização conceitual,
sobre os povos africanos e seus descendentes na diáspora
foram elaboradas teórica e conceitualmente por intelectuais
e militantes que atuavam na academia e, ao mesmo tempo,
dentro e junto com os movimentos sociais.
A formação de intelectuais negros sobre a temática da
população negra na África e suas diásporas, timidamente, vai
se configurando enquanto realidade, a partir dos anos 2000 nos
programas de pós-graduação no Brasil (GUIMARÃES, 2008, p.
15). Esses estudos, também, dialogam com a literatura que trata
de teorias de intelectuais dos movimentos sociais, movimentos
de libertação e descolonização eurocêntrica, possibilitando a
ruptura do ciclo de reprodução que marca, cotidianamente,
a população brasileira, por meio dos seus aspectos culturais,
sociais, materiais e imateriais.
O projeto decolonial identifica e reconhece a dominação
colonial nas margens das fronteiras externas dos países nas
Américas, no sudeste da Ásia, no norte da África, e no interior
dos limites imperialistas nos Estados Unidos, onde estão a
população afroamericana e os chicanos; na Inglaterra, os
paquistaneses e indianos; na França, os magrebinos, no Brasil,
os indígenas e a população negra.
O eixo racial estabeleceu uma divisão de privilégios e
oportunidades, mantendo as desigualdades raciais entre brancos
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e negros, brancos e indígenas. Intelectuais do feminismo negro
norte-americano, também, ofereceram contribuições enquanto
intervenção política acadêmica decolonial, assim como os
inúmeros intelectuais negros e negras brasileiros/as12, que
“pensam a condição do negro na sociedade brasileira a partir da
experiência da diferença colonial. A partir do lugar epistêmico
de negro nessa sociedade” (GROSFOGUEL, 2016, p. 20).
A proposta que apresento é a descolonização conceitual
na formação da consciência social a partir da história, que
também inclui os pensamentos e conhecimentos sobre as
africanidades, na África e na sua diáspora nas Américas e
que inclui o conhecimento das práticas políticas e sociais dos
movimentos negros e quilombolas.
Leite (2003, p. 10) explica que existem duas maneiras de
abordar as realidades africanas.
Uma delas, que pode ser chamada de periférica, vai
de fora para dentro e chega ao que chamo de África-objeto,
que não se explica adequadamente. A outra, que propõe uma
visão interna, vai de dentro para fora dos fenômenos e revela
a África-sujeito, a África da identidade profunda, originária,
mal conhecida, portadora de propostas fundadas em valores
absolutamente diferenciais (LEITE, 2003).
Ao me propor elaborar, teoricamente, a formação social
da consciência por meio da socialização do conhecimento
da práxis inscrita, especificamente, do movimento social
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quilombola, dialogo com intelectuais dos movimentos negros
e quilombolas que se assumem enquanto sujeitos políticos,
que não, apenas, produzem conhecimentos sobre as realidades
raciais nas diferentes áreas de conhecimento, mas também,
em um movimento mais amplo. Enquanto produzem
conhecimento, eles também se inserem, politicamente, na luta
antirracista e desafiam a universidade e os órgãos do Estado a
implementarem políticas afirmativas, são, portanto, intelectuais
engajados, (GOMES, 2010).

5. AVALIAMOS E VIMOS QUE NOSSA LUTA
CONTINUA - CONSIDERAÇÕES
A abordagem da temática quilombola é recente no
cenário político e social brasileiro. Os quilombos e quilombolas
e suas formas de existência só foram reconhecidos, a partir de
1988, o que só foi possível a partir do enfrentamento coletivo
- local e nacional - das famílias e lideranças quilombolas que
se organizaram, participando e compondo os movimentos
sociais enquanto propositores de reflexões críticas sobre a
desconstrução do modo das relações sociais de base capitalista
construídas, historicamente, para a manutenção da ordem pela
alienação com vistas à emancipação humana e reconhecimento
da humanidade de todos os povos.
Considera-se relevante para a descolonização do
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3

50 |Território de População Negra

conhecimento acerca das relações étnicoraciais que se
tenha ciência das ações práticas e políticas das frentes
negras de resistência nacional e internacional antirracistas
– propostas e vividas nesses movimentos. A descolonização
dos conhecimentos é formulada, a partir das perspectivas,
cosmovisões e experiências “de pensadores críticos do Sul
Global, que pensam com e a partir dos corpos e lugares étnicoraciais/sexuais subalternizados” (GROSFOGUEL, 2008).
Aqui, ainda, se entende a descolonização do conhecimento
enquanto instrumento prático e teórico de oposição e
intervenção diante da compreensão distorcida do sistemamundo; europeu/euro-norte-americano; moderno/capitalista;
colonial/patriarcal.
No âmbito da educação, para a discussão sobre a
inserção da temática das relações étnicoraciais no ensino
público e privado, após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, importantes documentos de instrumentação jurídica
da política educacional foram colocados em pauta e aprovados
pelo Congresso Nacional. Em 09 de janeiro de 2003, a Lei
nº10.639/2003 teve como princípio regulamentar o artigo
inscrito na Constituição Federal, art. 242: “O ensino da História
do Brasil levará em conta as contribuições das diferenças
culturais e étnicas para a formação do povo brasileiro”. A
temática quilombola entra na pauta das políticas públicas, a
partir de 2004. A lei e as Diretrizes Curriculares da Educação
Editora Via Dourada

Márcia Cristina Américo | 51

Escolar Quilombola são recentes, sendo aprovadas em 2012.
Tais diretrizes e leis dizem respeito ao acesso da
comunidade escolar à História da África e sua diáspora no
Brasil; à cultura e conhecimentos que foram produzidos,
milenarmente, e apropriados pela população brasileira; à
história dos movimentos e frentes negras de resistência contra
o sistema colonial/moderno - conjunto da produção humana
que precisa fazer parte dos conteúdos sistematizados a serem
apropriados para alunos e seus professores.
Esses estudos, também, dialogam com a literatura
que trata de teorias de intelectuais dos movimentos sociais,
movimentos de libertação e descolonização eurocêntrica,
possibilitando a ruptura do ciclo de reprodução que marca,
cotidianamente, a população brasileira, por meio dos seus
aspectos culturais, sociais, materiais e imateriais.
Construir e socializar conhecimento sobre as questões
que envolvem os africanos em sua diáspora africana - ao
Brasil, sobretudo quanto ao processo civilizatório, a etnicidade,
a historicidade e a participação -, diz respeito ao capital de
conhecimentos e de cultura humana acumulado, ao longo de
milênios, como parte integrante da história da humanidade.
Compreendo que não há práticas pedagógicas antirracistas
sem a formação de uma consciência antirracista.
A descolonização do conhecimento vinculada às
práticas do trabalho pedagógico antirracista dar-se-á, a partir
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do conhecimento da história dos coletivos humanos em
suas diferentes organizações sociais, linguísticas, culturais,
econômicas etc. e o conhecimento da história integral que
possibilita e/ou possibilitará proposições para a superação
tanto do racismo oriundo da origem do capitalismo, que, com
bases pseudocientíficas, coisificou os humanos habitantes do
Continente africano, quanto do próprio modo de sociabilidade
capitalista.
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CAPÍTULO 03
EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADE: UM DIÁLOGO
COM A COSMOVISÃO AFRICANA
Lílian Cavalcanti Fernandes Vieira1
Não se pode tocar o menor de seus elementos sem fazer
vibrar o conjunto. Tudo está ligado a tudo solidária cada
parte com o todo. Tudo contribui para formar uma
unidade.
(RIBEIRO, 1996, p. 41)

1. COSMOS NA VISÃO DOS AFRICANOS AS
ESPIRITUALIDADES E AS TRADIÇÕES
O século vinte não foi bom para o espírito do homem.
Enfrentamos guerras horrendas, holocaustos, violências e
a degradação ambiental. A vida humana parece ter perdido
sua essência vital. Um existir mecânico e robotizado domina
o homem nesse século e contribui para a perda da alma.
Ouvimos, constantemente, o mantra de como a educação pode
1 Lílian Cavalcanti Fernandes Vieira é formada em Letras pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas),
especialista em Tradução: Teoria e Técnica também pela UFAM e mestre em Linguística Aplicada pela UECE
(Universidade Estadual do Ceará). É professora da Casa de Cultura Britânica da UFC (Universidade Federal do
Ceará) desde 1993. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC desde 2012, faz
parte da linha de pesquisa Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, sob a orientação do Professor Dr.
Henrique Cunha Jr., e tem desenvolvido um interesse especial pelo estudo das literaturas pós-coloniais e a questão
da identidade e cultura nas obras dos autores do pós--colonialismo. E-mail: lilianvieira@bol.com.br
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fazer com que uma nação se torne globalizada, desenvolvida e
competitiva.
No entanto, o papel principal das escolas é o de produzir
consumidores e produtores. Esquecemos que ser desenvolvido
não significa, necessariamente, estar ligado a uma concepção
material, ao crescimento econômico e seus parâmetros
quantitativos (JARES, 2007). Raramente ouvimos dizer que a
educação poderia ajudar o desenvolvimento dos seres humanos
e de seus espíritos. Raramente ouvimos dizer nas escolas que
o amor é o alimento de que a nossa alma necessita. Sem a
alma e sem o amor, o homem moderno perde a vitalidade e a
energia. Afoga-se nos vícios, álcool, drogas, excesso de trabalho,
consumismo desenfreado. O ritmo de vida é frenético e nunca
estamos satisfeitos com o que possuímos, queremos sempre
mais. Não há mais tempo e lugar para aproveitar os momentos
simples e triviais de nossas vidas.
A alma humana precisa e anseia pelo amor.
Semanticamente, o amor pode ter uma gama de significados
contraditórios: por ele se luta, se perde, se mata, se ganha, se
chora, se brinca, se vive... (CHALITA, 2003). Assim, a alma
humana procura a união com outras, que pode ter a forma de
amor romântico, amizade, amor incondicional ou amor divino.
O amor romântico em nossa cultura ocidental tem
sido banalizado e é, muitas vezes, ridicularizado. Entretanto,
o amor romântico pode nos ensinar muito, pois quando nos
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apaixonamos, enxergamos a natureza angelical do outro.
Alguns afirmam que isso é bobagem, uma ilusão
romântica, mas talvez vejamos a verdadeira natureza do ser
amado, ou seja, sua divindade. Pelo amor, a alma alcança
o eterno, o divino. Pela sabedoria e pela bondade do amor,
começamos a ver a natureza divina não somente do ente que
amamos, mas também de todos os outros que nos cercam.
Por meio do amor é possível nos conectarmos com a
essência da bondade e da decência nos outros.
Foi isso que Nelson Mandela quis mostrar durante
os vinte e sete anos que passou na cadeia. Embora sofresse
humilhações, torturas e preconceitos, ele pôde enxergar o bem
e a bondade nos que eram seus algozes, pôde ver, também, que
os homens não são maus por natureza. Leiamos as palavras de
Mandela (1994):
Eu sempre soube que bem no fundo de cada coração
humano, há piedade e generosidade. Ninguém nasce
odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele,
sua origem ou sua religião. As pessoas aprendem a
odiar, e se elas podem aprender a odiar, elas podem
ser ensinadas a amar, pois o amor se aproxima
mais naturalmente do coração humano do que o
seu oposto. Mesmo nos momentos mais difíceis
na prisão, quando eu e meus companheiros fomos
levados aos nossos limites, eu vi uma centelha de
humanidade em um dos guardas, talvez só por um
segundo, mas foi o suficiente para me dar forças
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para continuar lutando. A bondade do homem é
uma chama que pode estar escondida, mas nunca
extinta. (NELSON MANDELA, 1994 p. 542)2

No presente texto, pretendo analisar alguns temas
abordados em nossos encontros pedagógicos, relacionandoos com a cosmovisão Africana. Acredito ser esta uma proposta
instigante e motivadora, já que estamos acostumados a olhar
e perceber a realidade sob o prisma da cultura europeia que
sempre se colocou como referência para o mundo. Esse olhar
que nos privou da capacidade de percepção da totalidade e da
riqueza da diversidade, deixou-nos, sem dúvida, um grande
legado de conhecimentos técnicos e instrumentais, fincados
em princípios como a objetividade e a neutralidade, mas
empobrecidos da sabedoria que brota do diálogo e da relação
com o outro.
O objetivo desse texto, ao colocar em pauta a cosmovisão
africana, é, então, evidenciar um pouco essas matrizes
culturais, ampliando o nosso autoconhecimento. Ergue-se no
horizonte a possibilidade de beber na fonte do saber que nos
constitui. Penso, ainda, ser este um diálogo plausívele profícuo,
pois um dos grandes desafios da educação é justamente a
coerência entre o discurso e a prática como exigência ética num
contexto de consequências perversas e alienantes deixadas pelo
neoliberalismo.
Para isso, como bem enfatiza Paulo Freire em seu livro
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“À Sombra Dessa Mangueira” (2001, p.73) é preciso humildade,
tolerância e esperança: “humildade, tolerância e esperança
são fundamentais”. Humildade para aceitar que existem
outras verdades, tolerância para aceitar e crescer na diferença
e esperança para não perdermos a capacidade de amar e
recomeçar.
Afinal, a esperança é a única coisa boa que restou aos
humanos segundo o mito grego da caixa de Pandora. Fazendo
um elo com o divino, a esperança é a possibilidade da superação
das condições humanas a partir da evolução pessoal de cada
indivíduo que sentisse a necessidade de construir um mundo
melhor.

2.
RACIONALIZANDO
E
DIALOGANDO
SABEDORIAS PARA EMANCIPAÇÃO
Na visão de muitos autores, foi com a modernidade que
o homem passou a racionalizar, dividindo e fragmentando suas
ideias. A modernidade pode ser caracterizada por dois fatores
principais: a racionalização e a produção inaudita de saberes. Foi
o movimento Iluminista, ao lutar contra todos os princípios da
sociedade que pretendia ultrapassar, no caso a feudal, centrada
em valores tais como a tradição e as explicações religiosas da
realidade, que trouxe como princípio único a razão e a ciência,
organizando tanto a vida pessoal como a coletiva.
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Orientados pelas ideias do século das Luzes e pelo
paradigma eurocêntrico, desconhecemos, negamos ou
escondemos a sabedoria, a arte e a filosofia de outros povos,
porque eles são considerados “menores”, “periféricos”,
“outrizados” e não interessam para a manutenção do sistema
vigente. Do mesmo modo, a universidade, enquanto espaço de
produção e divulgação do conhecimento, nem sempre propicia
condições para o diálogo com a realidade multifacetária do
saber. Nem sempre os princípios da tolerância, da competência
dialogal, do respeito às diferenças contribuem para erigir uma
sociedade includente. Nesse sentido o não eu, o outro, é sempre
uma ameaça e não é acolhido como força propulsora de uma
sociedade emancipada.
Sabemos que o pensamento cartesiano influenciou,
fortemente, toda a cultura ocidental. Embora muitos estudiosos
já afirmem há algum tempo que devemos parar de pensar em
ideias isoladas para pensar em um conceito de integração, uma
“rede de tecidos”153, os binômios, as dualidades, as diferenças
encontram-se arraigadas em nossas mentes e torna-se difícil,
ainda hoje, nos separarmos delas.
Sabemos, também, que o uso de códigos binários não
contempla a pluralidade do ser humano e as sociedades
existentes.
Talvez tenha chegado a hora de não mais aceitarmos
3 Termo usado por Norbert Elias
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esses paradigmas dualistas, pois a realidade pode ser muito
mais sedutora, dinâmica e integrativa do que imaginaram
esses racionalistas e empiristas em seu tempo. O “penso,
logo existo” de Descartes soou como uma grande descoberta
a seus contemporâneos e foi a certeza de saber ser possível
observar e pensar por si próprios, usar sua atividade mental,
racionalmente, sem pedir licença às autoridades da época.
Norbert Elias afirma em seu texto que o dualismo cartesiano
determinou por longo tempo as questões formuladas pela
epistemologia e foi, cada vez mais, regulando o padrão básico
de autoconsciência na população, em geral, da maior parte das
sociedades ocidentais. Portanto, podemos perguntar-nos: será
que estamos condenados aos referenciais simbólicos da cultura
ocidental, dessa fragmentação de nossas ideias e conhecimentos?
Como podemosnão ser, ou ser menos ocidentais habitando o
ocidente do mundo? Se forem essas as nossas armas, se é esse
o arsenal cultural que está à nossa disposição, como faremos
para valorizar o espírito, a liberdade, o prazer e a ética?
No século XIX, Ralph Waldo Emerson já afirmava, no
começo de seu primeiro livro Nature, que os homens haviam
perdido sua relação original com o universo. Se isso era verdade
no século XIX, fico imaginando o que ele diria hoje, no século XXI,
com a mídia e as instituições determinando e regulando nossas
vidas, com a industrialização e o consumismo destruindo, cada
vez mais, o meio ambiente.
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Fica claro que quando perdemos o contato com a natureza,
perdemos também a nossa alma. Assim diz Emerson4:
Nós vivemos em fragmentação, em divisão, em
partes, em partículas. Entretanto, dentro do homem,
está a alma de tudo; o silêncio sábio; a beleza
universal, com a qual cada parte e cada partícula
estão igualmente relacionadas, o ÚNICO eterno. E
esse poder profundo no qual nós existimos e cuja
beatitude é acessível a todos nós, não é somente
auto-suficiente e perfeito em todos os aspectos,
mas o ato de ver e o objeto visto, o espectador e
o espetáculo, o sujeito e o objeto, são um só. Nós
vemos o mundo peça por peça, como o sol, a lua, o
animal, a árvore; mas o todo, do qual essas coisas
são partes brilhantes, é a alma. (Emerson, The OverSoul, 1841)

Para muitos educadores holísticos, o fracasso do
conhecimento moderno é o fracasso do nosso próprio
conhecimento, ou seja, permanecemos dentro de um mundo
sem alma, vazio e sem sentido que só nos leva à exploração,
ao progresso econômico e tecnológico, bem como ao sucesso
pessoal (YUS, 2002).
Há muito tempo, o sistema educacional tem enfatizado a
razão, o pensamento lógico e analítico, produzindo milhões de
pessoas mecanizadas, com ideias engessadas, sem desenvolver
4 We live in succession, in division, in parts, in particles. Meantime within man is the soul of the whole; the wise
silence; the universal beauty, to which every part and particle is equally related, the eternal ONE. And this deep
power in which we exist and whose beatitude is all accessible to us, is not only self-sufficing andperfect in every
hour, but the act of seeing and the thing seen, the seer and the spectacle, the subject and the object, are one. We
see the world piece by piece, as the sun, the moon, the animal, the tree; but the whole, of which these are shining
parts, is the soul. (Tradução minha)
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suas habilidades artísticas, expressivas e criativas. Pior ainda,
ignorou o mundo dos sentimentos, até que, recentemente, foi
reconhecida a importância das emoções, consideradas ainda
mais determinantes do que a dimensão racional para o êxito
social e o equilíbrio pessoal.
Matos (2006), afirma que como espectadores, parecemos
ficar passivos, conformados diante da violência que assola
nossa sociedade. Vemos a banalização da vida e do respeito se
esvaírem na mídia. As notícias de agressividade, assassinatos,
abusos sexuais impulsionam as vendas de jornais e somos
tragados pelas manchetes, mas parece que, emocionalmente,
ficamos mais frios e impassíveis diante desses fatos.
Do mesmo modo, percebemos que as religiões, também,
não dão conta de atender a todas essas críticas, especialmente,
àquelas feitas em relação à razão. Como bem questiona Incontri
(2006) “como conciliar um Deus justo com a condenação
eterna?”. Perplexos ficamos, porque não compreendemos e não
temos como responder às questões sobre as diferenças entre
os seres humanos. Por que uns com tanto e outros com tão
pouco? Não só em termos de sofrimentos e oportunidades,
mas também, de temperamento, inteligência, sentimentos etc.
Um Deus justo não poderia criar uns bons, perfeitos candidatos
ao “paraíso”, e outros ruins, perfeitos para o “inferno”. Como
resolver, ainda, a questão da perfectibilidade do homem? Como
acreditar numa alma divina e imortal, preexistente antes mesmo
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do nosso nascimento? Por que nos aterrorizamos tanto com a
ideia da “indesejada das gentes”175? Como aceitar a perda de
entes queridos que aprendemos a amar?
Como afirma Luz (2003, p. 142, 143), o temor da morte,
de acordo com a elaboração existencial burguesa, baseia-se
apenas no ter. Como na letra da música “Paralelas” do cantor e
compositor Belchior: “E no escritório em que eu trabalho e fico
rico, quanto mais eu multiplico diminui o meu amor”. A morte
separa o ter do ser, o que é inaceitável para uma sociedade cuja
motivação básica é a acumulação de riqueza. Foi isso que o
capitalismo dominante deixou para o homem ocidental: o ser
estava submetido ao ter. O que resta para o homem ocidental
então, após a morte, é apenas o vazio de uma existência material
capaz apenas, de produzir a angústia de querer possuir sempre
mais e mais. Vejamos as palavras de Rodrigues (1983, p. 75),
citado por Luz, em Agadá (2003, p. 142):
Ao contrário das sociedades em que a riqueza se
caracteriza pelo “enriquecimento progressivo da
personalidade”, em que o indivíduo é promovido, no
correr de sua existência, do estado de recém-nascido
ao de criança, do de criança ao de adolescente, ao
de adulto, ao de ancião, ao de ancestral, enfim,
para o burguês, a vida é acumulação de dinheiro, o
equivalente geral de valores.
5 Expressão usada em pôr Manuel Bandeira no poema Consoada para se referir à morte. “Quando a indesejada
das gentes chegar (Não sei se dura ou caroável), Talvez eu tenha medo.Talvez sorria, ou diga: – Alô, iniludível!O
meu dia foi bom, pode a noite descer. (A noite com os seus sortilégios). Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta, com cada coisa em seu lugar. ”
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A razão emancipadora encontra, então, um novo modo
de pensar, um novo paradigma: o paradigma do espírito. Em
vez de alijar a espiritualidade, temos que ter consciência dela
em nossas vidas e torná-la visível, fazê-la florescer.
Temos a convicção de que novos postulados vinham
surgindo e que iriam conciliar a fé com razão, com o bom
senso. Assim, esse novo paradigma vem sendo construído
desde Sócrates e se sustenta na alma humana transcendental,
imortal, liberta do corpo físico. Havia nas palavras de Sócrates
a consciência de que nossa condição é provisória, passageira.
Já no “Fédon”, um dos mais importantes diálogos de Platão,
quando Sócrates está na prisão à espera de seu julgamento
e posterior condenação, ele diz que o filósofo espera e anseia
pela morte com alegria, pois sabe que esse é o momento em
que a alma se separa do corpo e vai ao encontro ao mundo
realmente puro, em contato com as ideia se com o verdadeiro
conhecimento, ou seja, a sua verdadeira essência. No texto,
a conversa entre o sábio e seus seguidores gira sobre o tema
da imortalidade da alma, evidenciada pela libertação desta do
cárcere corpóreo. Além disso, aparecem ideias sobre o mundo
dos sentidos e o mundo ideal, a teoria das reminiscências, a
teoria dos contrários e com a dialética de Sócrates, a conversa
termina com o ato da morte do filósofo. Leiamos alguns trechos
retirados do Fédon:
Que grande e bela esperança Sócrates, nasceria da
Editora Via Dourada

Lílian Cavalcanti Fernandes Vieira | 67

verdade do teu discurso! Isso, todavia, requer sem
dúvida uma justificação, a qual provavelmente não
há de ser coisa fácil, para fazer crer que depois da
morte do homem a alma subsiste com uma atividade
real e com capacidade de pensar. (p. 78)
Sem dúvida não poderia haver novo nascimento
para as almas que já não tivessem existência, e para
provar esta existência bastaria tornar manifesto que
os vivos não nascem senão dos mortos. (p. 79)
O reviver, o fato de que os vivos provém dos mortos,
de que as almas dos mortos têm existência... (p. 82)
A alma incessantemente renova o seu vestuário
perecível. (p. 99) .

Segundo Braga de Olinda (2006, p. 13), se refletirmos
um pouco, sobre a trajetória das ideias pedagógicas, podemos
encontrar, em seu curso, muitos estudiosos de várias épocas
que contribuíram para que se pensasse em uma educação do
homem integral. Uma pedagogia espiritualista, assentada em
sólidos valores morais, com vistas à liberdade de pensamento
e de escolha. Além de Sócrates e Platão, encontramos vários
outros pensadores que lançaram um novo olhar, e visaram a
uma educação que englobasse as faculdades morais, físicas
e intelectuais como Santo Agostinho, Montaigne, Rousseau,
Espinosa, e até mesmo Descartes que, em relato feito por seu
biógrafo Sacy, admite
ter tido visões em sonhos, com o Espírito da Verdade,
cuja participação humana era nula.
Nesse sentido, observamos que o paradigma do espírito
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vem sendo construído por muitos filósofos que vão de Sócrates
a Pestalozzi. Os avanços, as contribuições e as ideias foram
muitos, mas estavam, ainda, enraizadas e imbuídas do domínio
da razão em sua grande maioria. No entanto, na metade do
século XIX, um discípulo de Pestalozzi, chamado Hippolyte
Leon Denizard Rivail adota o pseudônimo de Allan Kardec e
revoluciona as concepções e convicções da época. Professor de
química, física e matemática, autor de várias obras didáticas, o
colaborador de Pestalozzi, baseado no tripé ciência, filosofia e
religião, cria o novo código doutrinário, quebra os paradigmas
vigentes da razão e define a doutrina Espírita como “a ciência
que estuda a origem, a natureza e o destino do espírito e suas
relações com o mundo corpóreo.” (KARDEC 1º livro em 1857)
Não se tratava de alguma nova religião nascida da cabeça
de alguém, mas de conhecimentos que foram trazidos por
espíritos evoluídos por meio da mediunidade e codificados, isto
é, sistematizados, por Kardec. Esses conhecimentos nos dão
um novo alento. É a grande e bela esperança de que nos fala
Sócrates no “Fédon”. Renovam mentalidades e proporcionam
um infinito bem-estar, já que nos orientam para a justiça e
bondade de Deus, mostrando os perfeitos mecanismos que
regem o universo, a vida e a evolução de todos os seres humanos
em busca da perfectibilidade.
Desse modo, o paradigma do espírito se consolida com a
revolução promovida pelo espiritismo (INCONTRI, 2006).
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No início, e é fácil de imaginar por que, a teoria espírita de
Kardec sofreu muitas rejeições. Eram ideias novas que vinham
desestruturar os antigos paradigmas enraizados, fortemente,
na soberania da razão. Muitos outros como Galileu e Copérnico,
também, sofreram graníticas rejeições na caminhada da ciência.
Por se apresentar com um caráter tríplice de ciência, filosofia e
religião, o paradigma espírita aparece como uma superação das
fragmentações existentes entre religião e espiritualidade.
As obras de Kardec trouxeram novos conhecimentos e
esclarecimentos sobre a vida e a evolução, numa visão mais
abrangente que se casa com tudo o que experienciamos em
nosso cotidiano, nos dando paz, serenidade e consolo.
Como dizia Kardec (2005), cada um de nós é responsável
por construir o seu próprio caminho, somos os únicos capazes
de escrever nossa própria história “nascer, viver, morrer, tornar
a nascer e progredir sempre, tal é a lei”. O que fazemos é semente
que plantamos e teremos que colher seus frutos, sem sombra
de dúvida. A necessidade de aperfeiçoamento moral expressase em nossos atos e é uma das premissas do espiritismo,
baseando-se nos ensinamentos de Jesus “sede perfeitos, como
perfeito é o vosso Pai celestial” (Mateus, 16:27/ Pedro 1:17).
Somente pela lei da evolução, poderemos chegar à
perfectibilidade. A reencarnação, premissa básica do pensamento
espírita, dá-nos a possibilidade de retirar de nossas almas as
arestas de nossas imperfeições e não deve ser compreendida
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como um castigo de Deus, mas como um recurso necessário à
nossa progressão. Assim, nosso caminho
é um eterno ir e vir, incessante como o movimento das
ondas do mar, um eterno refazer, lembrar e esquecer, chegar e
partir. Essa é a vida, um aprendizado para a liberdade, segundo
as leis que regem o estágio evolutivo de cada mundo (Linhares,
2010, p. 8).
Na tentativa de estabelecer um diálogo entre a Perspectiva
Eco Relacional - PER, a espiritualidade, a cultura de paz e a
cosmovisão africana, pensei, a princípio, que minha intenção
estivesse fadada ao fracasso por causa da mistura inusitada
dos temas. No entanto, depois da leitura dos textos que falam,
exaustivamente, de uma educação holística como uma atitude
para se colocar diante da realidade, podendo ocorrer em
qualquer lugar, fora dos espaços e padrões convencionais, tive
a certeza de que esse diálogo era possível e desejável.
Em Leonardo Boff (2006, p. 40) encontrei as palavras
mais que perfeitas para continuar com a elaboração de minhas
ideias. Também é fácil entender, a partir da leitura de seus
livros, porque ele foi perseguido e silenciado dentro da Igreja
Católica, deixando de exercer a função de padre: “Jesus pregou
o Reino e em seu lugar veio a Igreja”, suas reflexões atingiam,
em cheio, os alicerces da fé católica.
Leiamos seu texto:
Seria também interessantíssimo identificar a
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experiência espiritual que atua por trás das religiões
afro-brasileiras, com a participação de milhões e
milhões de pessoas de nosso país. É uma experiência
profundamente ecológica, ao redor da realidade
do axé, que corresponde mais ou menos ao que é
o Shi para os orientais ou o Espírito Santo para a
tradição judaico-cristã: uma energia cósmica que
penetra todo o universo e impregna toda a realidade,
concentrando-se no ser humano, (...) fazendo com
que toda realidade seja irradiante e viva. O exu não
é o demônio que devemos expulsar, mas o portador
por excelência do axé, da energia universal. O axé
atua dentro de nós, como força de irradiação, como
abertura para captar mais energias e colocá-las a
serviço dos demais. Seria desejável, logo, percorrer
esse caminho, para fazer justiça a milhões de negros
e professos das religiões afro. (...). Os caminhos do
Oriente e do Ocidente não são antagônicos, mas
complementares. (...). Pouco importa o nome com
o qual chamamos esse centro. Mas ele corresponde
àquilo que significa Deus, Tao, Olorum. (...). É o
mistério vivo e interior de nossa vida e do universo.
(BOFF, 2006, p. 40).

Nesse sentido, observei que meu projeto de tese
relacionado com a questão da identidade e cultura de matrizes
africanas, tinha muito em comum com essa perspectiva de
dar novos significados para o mundo, principalmente, os
significados que se relacionam com uma prática social e
educacional emancipadoras.

3. COSMOVISÃO AFRICANA – EXPLICANDO E
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EXEMPLIFICANDO
Assim, é possível aproximar a Perspectiva Eco-Relacional
- PER, a espiritualidade e a cultura de paz com a cosmovisão
africana que fala de um mundo no qual tudo está em tudo, à vida
social sã é impossível sem uma natureza salutar. Diferentemente
do pensamento ocidental cartesiano, na cosmovisão africana
não há a separação binária homem-natureza, corpo-alma,
sagrado-profano, bem-mal, certo-errado, céu-inferno, melhorpior etc.
O pensamento sincrônico dos africanos constrói o mundo
como uma teia de aranha, a metáfora, também aparece na PER,
onde eventos subjetivos e objetivos estão interligados.
Há, na cosmovisão africana, um holismo filosófico cujo
ponto chave é entender que nós, seres humanos, somos animais
culturais, somos determinados por nossa cultura, mas devemos
saber que a cultura é sempre passível de ressignificações e
reinterpretações que se dão nas relações sociais humanas e não
humanas.
Portanto, a cosmovisão é um construto que reúne
espiritualidade, natureza e humanidade. A partir dessas
ideias, podemos identificar os três princípios que assentam a
cosmovisão africana: integração, diversidade e ancestralidade.
Eles só existem em comunhão, sem isolamento ou
exclusão. Tudo é classificado por categoria ou função,
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interligando-se como um todo através do princípio da inclusão.
Os três princípios estão centrados no homem, em seu
bem-estar, sua segurança e proteção. O universo é concebido
como um todo integrado e diversificado onde o diferente
é contemplado e desejado, e não apenas aceito. A dignidade
humana é, altamente, privilegiada e o homem tem um lugar
especial no universo. O mundo é fonte eminente de vida e cabe
ao homem reforçar essa fonte gerando mais vida. As culturas
de “arkhé” são extremamente ecológicas, pois permitem a
confraternização do ser humano com o meio ambiente (PETIT,
1998). É o corpo integrado à natureza, indissociável de sua
dimensão ecológica. A diversidade possibilita as trocas e as
relações de alteridade e respeito pelo outro.
A tradição africana estabelece sua própria lógica no
princípio da ancestralidade. Nesse sentido, o que importa
é a história de um povo, aquilo que foi construído ao longo
do tempo e não a afirmação egoísta do eu. O eu não é nada
sem a sua tradição porque está vinculado ao seu passado, à
memória daqueles que vieram antes e regulam a vida de seus
descendentes, distribuindo sua força e harmonia.
Portanto, podemos dizer que o conceito de ancestralidade
está, diretamente, ligado ao conceito de identidade, um não
existe sem o outro.
Para os africanos, a relação com o passado tem sua
razão de ser porque possibilita a ligação com os ancestrais
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cuja preservação da memória mantém o dinamismo de suas
culturas. No entanto, os ancestrais pertencem ao tempo passado
e os atores do tempo atual são seus descendentes que devem
respeitá-los e cultuá-los para abrir caminhos para os novos
tempos. Leiamos as palavras de Reginaldo Prandi (2001, p. 5253) sobre o tempo na concepção africana:
A essa concepção africana de tempo estão
intimamente associadas às ideias de aprendizado,
saber, competência e hierarquia. Para os africanos
tradicionais, o conhecimento humano é entendido,
sobretudo, como resultado do transcorrer inexorável
da vida, do fruir do tempo, do construir da biografia.
Sabe-se mais porque se é velho, porque se viveu o
tempo necessário da aprendizagem. A aprendizagem
não é uma esfera isolada da vida, como a nossa escola
ocidental, mas um processo que se realiza a partir
de dentro, participativamente. Aprende-se à medida
que se faz, que se vive. Com o passar do tempo, os
mais velhos vão acumulando um conhecimento a
que o jovem só terá acesso quando tiver passado
pelas mesmas experiências. Mesmo quando se trata
de conhecimento especializado, o aprendizado é
por imitação e repetição. As diferentes confrarias
profissionais, especialmente as de caráter mágico
e religioso, dividem as responsabilidades de acordo
com a senioridade de seus membros e estabelecem
ritos de passagem que marcam a superação de uma
etapa de aprendizado para ingresso em outra, que,
certamente, implica o acesso a novos conhecimentos,
segredos ou mistérios da confraria.
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A veneração ancestral é encontrada em cada comunidade
tradicional africana. O culto pertence à maioria dos povos e
há muitos elementos compartilhados por muitas sociedades
étnicas. Compreendido como o poder sagrado (força vital),
entendido com um elemento central, uma das motivações
básicas do culto ancestral é a fecundidade e a procriação.
Em algumas comunidades, uma pessoa sem prole não pode
transformar-se em um antepassado.
Há mesmo os casos onde se acredita que nomear um
descendente pelo nome de seu antepassado faz com que o
ancestral continue a viver em seu descendente e não seja
esquecido. Dessa maneira, seus descendentes se comunicarão
regularmente com ele oferecendo rituais. Por isso, o africano
costuma ter muitos filhos que o recordarão e se comunicarão
ritualmente com ele. Um antepassado, porsua vez, traz grandes
benefícios para seus parentes vivos tais como: a saúde, a vida
longa, sorte, prosperidade e bons filhos.
Graças à sua proximidade com o Criador, os ancestrais
são considerados como mediadores entre o Ser Supremo e
os seus descendentes na terra. Somente aqueles que tiveram
uma conduta moral boa, de acordo com os padrões africanos,
é que podem alcançar o status de ancestral, pois ele deve ser o
exemplo de comportamento para a comunidade e uma fonte
de estabilidade e tradição tribal. O culto à ancestralidade existe
como parte de um sistema religioso abrangente. Ele é limitado
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ao grupo étnico e não há necessidade de se fazer proselitismo.
Muitos estudiosos afirmam que o culto é, fundamentalmente,
antropocêntrico. É centrado no ser humano, e visa ao bem-estar
humano não somente neste mundo, mas também no mundo
após a morte.
Podemos dizer, então, que a ancestralidade tem lugar
central nas culturas africanas, sendo a esfera de onde vem toda
a orientação para a vida, a garantia do bem-estar, da harmonia
e da saúde.
A condição do ser humano é viver em comunidade e estar
integrado nela, participando das crenças e dos diferentes tipos
de rituais. Isso, também, foi tirado pelo europeu, pois com a
chegada do cristianismo, a religião ancestral é ameaçada, perde
sua força e os princípios da vida em comunidade se desintegram.
A nova crença que se impunha condenava todas as práticas
religiosas da cultura africana que, para os missionários eram
consideradas demoníacas.
Depois de “catequizados” pelos missionários, os membros
da tribo passavam a achar que suas crenças eram malignas e
erradas, demonstrando o poder do colonizador sobre os nativos.
Nesse sentido, os rituais e os cultos ancestrais são perdidos
ou enfraquecidos pela ideologia eurocêntrica, mostrando a
submissão e a transformação dos povos africanos cujas normas
sociais eram baseadas nas normas religiosas.
Sodré (2000, p. 150) afirma que o racismo está,
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intrinsecamente, ligado ao caráter cristão e imperial do
Ocidente e por isso os grandes nomes do pensamento ocidental
são racistas. Diz, ainda, que “a equação racismo = colonialismo
é perfeita”.
Apesar do que foi dito até aqui, seria um erro supor
ou afirmar que todos esses estudiosos ocidentais iluministas,
embora eivados de eurocentrismo, em nada teriam contribuído
para o estudo e o entendimento das realidades históricas não
europeias. Foram eles os precursores do estudo da história de
outros povos e civilizações e, também, da própria história como
disciplina. Entretanto, um ponto que não se pode negar é o fato
de que eles se consideraram universalistas quando, na verdade,
eles eram provincialistas e não soube dar lugar à alteridade, ao
respeito ou, pelo menos, compaixão pelo Outro.
Também, não estou fazendo apologias ao afrocentrismo
romantizando a ideia de uma África pacífica, sem problemas
ou conflitos. Apenas não considero que seja certo relegar os
africanos, ou qualquer outro povo ou cultura para a margem do
pensamento e do conhecimento da humanidade. O afrocentrismo
não defende que o mundo seja interpretado sob uma única
perspectiva cultural, como foi o caso do eurocentrismo, mas, que
seja reconhecida a existência de uma cultura e a sua avaliação
em termos de pensamento e conhecimento por meio de sua
própria perspectiva.
Nesse caso, e mais concretamente, é que a cultura
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africana seja analisada enquanto sujeito e não por meio de
modelos culturais que, por vezes, não só não a entendem como
a desprezam e desvalorizam. Nas palavras do professor Molefi
Kete Asante186 podemos confirmar o que foi dito:
O afrocentrismo procura descobrir o papel da África
em toda situação. Quem somos nós? O que nós
fizemos? Por onde viajamos? Qual o nosso papel
na geometria? Como nós funcionamos enquanto
pessoas em diferentes contextos contemporâneos?
Mas o afrocentrismo não aponta as particularidades
da África como universais. Essa é a diferença essencial
entre o afrocentrismo e o eurocentrismo que avançou
nos EUA e outros lugares apontando as experiências
europeias como universais e verdadeiras. Essa
imposição é etnocêntrica e frequentemente racista.
O afrocentrismo quer mostrar que é possível existir
uma pluralidade de culturas sem hierarquias, mas
para isso, é preciso que haja respeito pelo outro.
(ASANTE, M. K. “Race in Antiquity: Truly Out of
Africa”)

O livro de Martin Bernal (1987) “Black Athena”197, ainda
sem tradução no Brasil, discute as origens das raízes afroasiáticas da civilização grega. Bernal rejeita a teoria de que a
civilização grega foi fundada pelos arianos da Europa central.
Com um título muito provocativo, o autor apresenta a tese da
origem afro-asiática da cultura grega em contraposição à outra
6 Estudioso americano, professor do Departamento de Esstudos Afro-Americanos da Universidade de Temple (Filadélfia) onde fundou o
programa de pós-graduação nessa mesma área. É conhecido por seus livros (65 ao todo) sobre afrocentrismo,

7 Martin Bernal é um estudioso inglês de história política chinesa moderna que afirma que a civilização
clássica grega, na realidade, se originou de culturas afroasiáticas e semíticas, e não apenas da Europa, como
tradicionalmente é colocado pelos historiadores. (Wikipedia, the free encyclopedia)
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comumente aceita da origem indo-europeia. Ele argumenta
que a teoria da origem indo-europeia é o resultado de uma
visão eurocêntrica e racista num momento em que a Europa
impunha o domínio sobre a maior parte do mundo, ignorando,
escondendo ou transformando o reconhecimento que, até então,
havia sobre a herança afro-asiática na cultura grega. A obra
é composta de três volumes e levantou uma grande polêmica
acadêmica com a aparição de vários livros refutando a tese do
autor.
Para Fanon (1979), em seu livro “Os Condenados da
Terra”, a multiculturalidade deverá romper com o estatuto
colonial, instituído no contexto do escravismo, pois, sem essa
quebra de paradigma não há uma educação diferente.
Nesse sentido, o autor lembra que a escola não poderá
partir das relações, dominador/ dominado, para iniciar e
conduziras abordagens sobre o negro.
É necessário lembrar-se do que fomos antes de
colonizados, pois é essa lacuna, ainda, presente na educação,
nos educadores e em sua práxis, que coopera para que não seja
possível romper a relação existente com o estatuto colonial.
Ainda hoje, o continente africano é apenas visto como
um espaço de grandes guerras entre as tribos, onde nunca
se abordam as riquezas e a unidade cultural que existiam em
alguns impérios, ou reinos, ou sociedades, e os saques que eram
feitos pelos europeus.
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A história foi reduzida a estereótipos, e pela visão dos
dominadores brancos que “venceram a guerra”. Para todos,
entretanto, o eurocentrismo deve ser entendido como uma
forma de dominação objetiva dos povos europeus ocidentais
no mundo. Conforme Samir Amin (1994)8 o eurocentrismo
é a crença generalizada de que o modelo de desenvolvimento
europeu-ocidental seja uma fatalidade (desejável) para todas as
sociedades e nações.
De acordo com essas ideias, o espírito dos povos africanos
elaborou uma consistente leitura da realidade, palmando
seu universo simbólico, gerador do sentido do mundo e da
humanidade. Ressalvadas as peculiaridades, regionais e étnicas,
percebe-se que a cosmovisão africana apresenta um núcleo
comum que perpassa a maioria dos povos da Mãe-África.
A sabedoria africana desembarcou no Brasil, durante a
invasão náutica do capitalismo europeu. Internalizada pelas
multidões sequestradas, a cosmovisão africana foi disseminada
por todo o território brasileiro, indo muito além da casa grande
e da senzala, dos canaviais e das estruturas da língua que hoje
falamos. Os africanos, na diáspora, africanizaram o Atlântico,
de norte a sul, na musicalidade, na alimentação, nas técnicas de
trabalho, no esporte, na significação do mundo, dentre outros.

4.
PENSARES
CONCLUSIVOS:
CONTINUIDADES NA TRADIÇÃO
8 AMIN, Samir “Eurocentrismo: crítica de uma ideologia” Lisboa: Dinossauro (1994).
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No Brasil, com o escravismo criminoso, os negros
encontraram seu espaço de pertencimento e inserção dentro
dos terreiros do candomblé, sendo do século XIX as primeiras
referências a eles. O terreiro foi para esses negros o lugar
perfeito para a reconstituição e reelaboração da cosmovisão
africana no âmbito cultural-religioso. Por meio da religião, os
negros construíram sua liberdade de expressão, adaptando-se
às novas exigências impostas pelo cativeiro.
Assim, o candomblé torna-se uma forma cultural e
identitária recriada no contexto nacional dos afro-brasileiros.
Embora perseguidos pela polícia, os terreiros foram polos
importantes de organização das sociedades negras e, partir dos
meados do século XX, começaram a ser aceitos como espaços
legítimos de exercício de religiosidades afro-brasileiras. As
religiões foram, portanto, a principal maneira de lidar com as
adversidades da vida cotidiana na construção de comunidades
negras na sociedade brasileira escravista.
Quando refletimos sobre os três princípios básicos da
cosmovisão africana, vemos que os três, em conjunto, refletem
a face de Deus. Um Deus que une o mundo pela integração,
que permite a expressão da alteridade pela diversidade e que
reproduz a tradição pela ancestralidade
(OLIVEIRA, 2003). É por meio deles que vem toda a
orientação para a vida, a garantia do bem-estar, da harmonia e
da saúde.
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No Brasil, as culturas africanas foram transformadas,
ritos e crenças de alguns povos se misturaram com os de
outros, e com os dos portugueses, mas, nesse processo, muitas
características originais foram preservadas.
Hoje, as culturas e as religiões afro-brasileiras são, cada
vez mais, consideradas tão válidas quanto outra qualquer.
Apesar de ainda haver muitos preconceitos dirigidos
contra os negros, em geral, fica mais fácil entender que as
diferenças entre santos milagrosos e ancestrais que interferem
na vida dos vivos são mínimas e dependem, apenas, de um
olhar mais tolerante que nos permita aceitar a diversidade e
valorizar a esperança e a fé imanente em todos os homens.
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CAPÍTULO 4
ONDE MORA A ESPERANÇA? UM ESTUDO
DAS CULTURAS JUVENIS NO JANGURUSSU, A
PARTIR DAS MENINAS DE DEUS
Cícera de Andrade Pontes1

1. PENSARES INICIAIS - SOBRE CULTURAS
JUVENIS DE MENINAS NEGRAS EM TERRITÓRIO
URBANO
Desenvolvemos uma pesquisa de mestrado entre 2011
e 2013222 que visava analisar as culturas juvenis do bairro
Jangurussu, município de Fortaleza, a partir das experiências
desenvolvidas por três grupos juvenis, dentre os quais as
“Meninas de Deus”.
Interessou-nos investigar os canais de expressão das
jovens em face de uma realidade de violência, exclusão social e
preconceito de gênero. Utilizamos a etnografia primando pela
observação participante, entrevistas semiestruturadas e uso
do diário de campo. Para fins de investigação, analisamos a
narrativa de sete participantes.
1 Doutoranda e mestre em educação brasileira-UFC.
2 Onde mora a esperança? Um Estudo das Culturas Juvenis no Jangurussu: as meninas do rap e os meninos e Meninas de Deus. Dissertação
de Mestrado em Educação.UFC.Fortaleza. 2013.
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O bairro do Jangurussu pertence, geograficamente, à
Secretaria Regional VI de Fortaleza, e é uma das áreas de menor
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH da cidade.
Por quase duas décadas possuiu um aterro sanitário que
abrigou mais de 300 pessoas que disputavam com os urubus
os restos de consumo da sociedade. Somente no ano de 1998, o
aterro teve suas atividades encerradas. (SILVA e SILVA, 2007).
Caminhamos pelas suas ruas até chegarmos ao conjunto Santa
Filomena, buscando compreender a cultura juvenil, a partir da
experiência das Meninas de Deus.
A ideia de adentrar no universo de mulheres que jogavam
futebol causou-nos forte empatia, como se pudéssemos antever
novas possibilidades de ruptura com os chamados “papéis de
gênero”. Rupturas essas já vislumbradas por Rolnik (1996,
p. 2): “São movimentos de forças/fluxos desenhando certas
composições e desfazendo outras; aglutinações de novas
composições produzindo diferenças, origem de pequenos
abalos sísmicos nas figuras vigentes; acumulações progressivas
de diferenças/abalos provocando terremotos”.
É nessa dinâmica desestabilizadora dos chamados “papéis
de gênero”, que é tecido o nosso encontro com as “Meninas de
Deus”. De início o grupo era um só, composto de meninos e
meninas, mas aos poucos ora a escola, ora os afazeres domésticos
impediram as jovens de chegar antes das 17h para os treinos.
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1.1. AS MENINAS DE DEUS: PAPÉIS DE GÊNERO
Intuí estar diante de algo potente e inovador, o que
se confirmou no dia de treino do grupo: Havia ali mulheres
adultas, adolescentes e crianças.
Umas já com a bola, se aquecendo, outras ao redor, só
assistindo ao fim do jogo dos meninos. Em poucos instantes
eram muitas, ocupando um espaço que há tempos atrás,
pareceria impossível para suas mães, avós, bisavós. Vi garotas
bem pequenas comentando tecnicamente a partida, analisando
quem jogava bem, quais os melhores lances. (DIÁRIO DE
CAMPO, 04 de abril de 2013).
O futebol, tradicionalmente, visto como alienação trazia
à tona, desse modo ressignsificado, a insuficiência de nossas
categorias de análise. Ali ele tinha uma função de juntar as
pessoas, aumentando a esfera da sensibilidade para com os
iguais:
O apito avisou o intervalo para a mudança de time.
As garotas vieram suadas e felizes. Uma delas passou
a camisa para uma colega e nesse momento foi
cercada de crianças. Tomei uma delas em meu colo.
Ao meu lado uma das garotas mais velhas do time
amamentando uma criança, com os outros filhos ao
redor, unindo ali também outras possibilidades do
feminino: a mãe, a jovem e a jogadora de futebol.
Pedi então para tirar uma foto, elas riram e todas
quiseram ver o resultado. (DIÁRIO DE CAMPO, 04
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de abril de 2013).

Bola em campo, fomos percebendo melhor o modo
de alguns rapazes assistirem a partida. Apesar dos trajes
das garotas, havia uma aura de respeito por parte de quem
acompanhava o treino. E mesmo que o olho se deixasse afetar,
muitos outros olhares foram lançados ali: o de admiração pela
habilidade com a bola; o da amizade; o que torcia e vibrava com
as jogadas mais ousadas. Outras masculinidades pareciam se
fazer esboçar, junto, também, com outras feminilidades. Naquele
bairro onde em qualquer lugar que se fosse, pairava o cheiro da
violência, também, podia brotar curiosos experimentos, a partir
de pequenas ações, capazes de transformar para melhor a vida
das mulheres, e subverter, ainda que de forma sutil, seculares
hierarquizações de gênero.
Segundo Scott (1995, p. 7) “o termo “gênero” é utilizado
para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é,
necessariamente, informação sobre os homens, que um implica
o estudo do outro.” Essa utilização enfatiza o fato de que o
mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele
é criado nesse e por esse mundo masculino.
Além disso, o termo gênero, também, é utilizado para
designar as relações sociais entre os sexos. Seu uso rejeita
explicações biológicas, sendo uma forma de indicar “construções
culturais”.
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O fato é que naquele momento o futebol começava a nos
soar mais como cultura, como uma abertura para pensarmos
o conceito de gênero problematizando o que se veio a impor
como “categoria social sobre um corpo sexuado”.
Por mais imersas que as mulheres estivessem em meio
às dores, podiam redescobrir, também, por meio do esporte, a
autoestima e a reelaboração do próprio corpo. Final do jogo, era
nessa hora que o educador Herbert aproveitava para conversar
com o grupo. Cansadas sentavam à mesa, conversando alto à
espera do lanche. A educação popular ia contornando esses
momentos cotidianos e tudo podia ser motivo para significativas
experiências:
Naquele dia a razão do debate foi a pressão de
algumas jovens mais experientes em relação ao
desempenho de uma garota novata. “Quem está
aqui para se tornar uma profissional?” pergunta
Herbert. “Porque esse não é o meu objetivo como
treinador!” Uma das garotas exclama: “Estamos
aqui por causa do grupo!” (DIÁRIO DE CAMPO, 04
de abril de 2013).

O que Herbert queria dizer e o que uma das garotas
pareceu saber muito bem, era que estar junto, mais do que ter
sucesso, é o que fazia a diferença para as Meninas de Deus.
Maffesoli (1987) ao analisar as vivências grupais, define a
socialidade como um conceito fundamental, sendo entendida
como as práticas cotidianas enraizadas no presente, marcadas
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pela multiplicidade das experiências coletivas, que ora rompem,
ora alimentam a homogeneização.
Nesse sentido, a socialidade traduz-se como expressão
da vida comum, que ora se rebela contra as formas instituídas
e ora as reproduz, residindo nesse dinamismo o seu próprio
caráter libertador.
Nas narrativas individuais, flui aquilo que diferencia cada
uma das meninas de Deus. Histórias que se entrecruzam com a
própria memória do bairro, revelando dores, amores, alegrias
e superação. Muitas das jovens perderam amigos, assistiram às
suas mortes e tiveram que reinventar a esperança. Vejamos o
caso de Élpis:
Meu nome é Élpis, tenho quatorze anos, sempre
morei no Santa Filomena. Sempre gostei de jogar
futebol, mas antes eu quase não vinha, achava uma
besteira, aí resolvi vir e estou até hoje. No dia que
eu não venho eu acho ruim, por mim eu vinha todo
dia... (Élpis, entrevista em 09/04/2013).

Num local onde tudo é movediço, o grupo Meninas de
Deus ganha ares de um porto seguro. Espaço no qual é possível
compartilhar as alegrias e os dissabores. Concordamos com
Barreira (1999, p. 50): “A turma reaviva o gosto pela vida regida
por uma esfera coletiva”. Outro ponto importante a ser percebido
é a capacidade de empoderamento das jovens. Assim como em
campo elas driblam obstáculos para fazer o tão sonhado gol,
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fora dele, driblam preconceitos e estereótipos de gênero:
A gente vai pra reuniões, vai pra passeios. Minha
família sempre me apoiou. Sofri certo preconceito
por parte de outras pessoas, inclusive do meu
namorado. Ele dizia que futebol era coisa de homem.
Hoje ele está tão acostumado que não diz mais
nada. le me conheceu desse jeito, então tem que
me respeitar. Muitas das minhas colegas também
diziam a mesma coisa e hoje estão aqui. (Élpis,
entrevista em 09/04/2013).

A articulação política e o enfrentamento das questões de
gênero são alguns dos aspectos de empoderamento vivenciados
por Élpis. Seu relato, antes de tudo, nos demonstra o incômodo
que provoca as alterações nas relações de gênero, por mais
que a abertura ao futebol feminino seja algo crescente no
Jangurussu. Vale lembrar que, muito embora em nosso país,
a representação sobre esse futebol tenha melhorado depois do
sucesso da jogadora da seleção brasileira Marta, em muitos
lugares o tipo de preconceito sofrido por Élpis, ainda, é uma
realidade.
O avançar da pesquisa nos mostrou que ali no Jangurussu
a legitimidade do futebol feminino foi algo construído
lentamente. Muitas vezes, insistimos em perpetuar uma fixidez
de identidades, gerando sujeitos masculinos e femininos
temerosos e resistentes a qualquer sinal de mudança.
Contudo, as experiências tecidas pelos moradores e
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moradoras do Jangurussu e potencializadas pela participação
das juventudes podem criar novos sentidos entre os gêneros:
Hoje eu lido com muita brincadeira com isso de
menina não poder jogar futebol. Às vezes os meninos
chegam me chamando de Neymar, de nomes de
homem, mas eu não acho que ninguém aqui tenha
preconceito não,justamente por já ter um grupo de
meninas que jogam futebol. O pessoal leva mais na
esportiva, não são de ficar fazendo preconceito. Aqui
no Santa Filomena eles brincam até, levam a gente
pra jogar até com eles mesmos. (Atena, entrevista
em 16/ 04/2013).

De fato, por várias vezes assistindo aos treinos,
presenciamos homens adultos, comentando o jogo das meninas,
vibrando com a técnica das que conseguiam um desempenho
melhor. O que os relatos nos apresentam, trata-se de uma
revolução silenciosa, feita pelas mulheres no Jangurussu.
Mulheres como Iris que tem hoje o seu projeto de vida imbricado
no fortalecimento do seu potencial e de sua comunidade:
O meu nome é Iris, eu tenho dezessete anos, moro
aqui no Santa Filomena. Eu não gostava de ir pra
escola, ia só por diversão mesmo, não pra aprender.
Aí soube que o Herbert tava querendo formar um
grupo, que tava atrás de meninas. O objetivo dele
era através do esporte ajudar a prevenir contra as
drogas e a gravidez precoce. Eu entrei no grupo e
participei de muitas palestras, sobre DSTs, prevenção
à violência, até na escola eu melhorei. Quando um
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traficante daqui era preso, o Betinho falava no
grupo, dizia que aquilo podia acontecer com a gente
e aquilo foi me tocando, porque eu tava começando
a me envolver com gente que não era legal, que só
me chamava pra beber, pra fumar. (Entrevista com
Iris, 11/04/2013).

Além da vivência do futebol, como cultura, potencializar
projetos de vida diante de uma realidade de exclusão social,
percebemos com os relatos das garotas que, se muitas vezes,
dentro de suas casas as jovens viam as possibilidades afetivas
serem minadas devido à violência doméstica, no grupo elas
eram reativadas:
Quando eu comecei a jogar futebol eu tinha onze
anos e sofri muito preconceito. As pessoas achavam
que eu era lésbica. Pra mim o futebol dava era paz
e alegria. Também com onze anos eu perdi o meu
pai e me senti muito sozinha. Depois eu passei por
uma situação difícil também com meu padrasto,
que ficava espiando eu trocar de roupa. Na primeira
vez, eu fiquei com aquilo na cabeça, fui falar com o
psicólogo da escola. Ele me incentivou a conversar
com minha mãe. Falei com ela e ela me apoiou.
Disse que ia falar com ele. Ele me pediu desculpas,
mas depois voltou a fazer. Aí eu pedi uma reunião
e conversei com os dois. Minha mãe disse que se
aquilo se repetisse era caso de polícia. Ele chorou,
pediu perdão, mas tempos depois voltou a fazer de
novo. Eu não queria acabar o relacionamento deles.
Quando eu sofri isso pelo meu padrasto foi quando
o Herbert e os Meninos de Deus mais me ajudaram.
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Graças a Deus minha mãe ficou do meu lado. Muitas
garotas acabam se envolvendo com drogas por não
recebe rem apoio das mães nesse tipo de situação.
Acabei conhecendo uma pessoa que me ajudou e me
ajuda até hoje, meu marido. Saí de casa, preferi me
casar a continuar daquele jeito. Graças a Deus meu
marido é muito bom, me apoia em tudo. (Entrevista
com Iris, 11/04/2013).

Apesar de toda a complexidade e do teor de conflito no
interior das relações familiares, o relato de Iris demonstra que
essa mesma família é considerada um espaço importante de
estruturação do indivíduo e de mediação com a sua relação com
o meio. Para Sarti (2004, p. 8-9) isso se justifica:
A família, seja como for composta, vivida e
organizada, é o filtro através do qual se começa a ver
e a significar o mundo. [...] Um mau começo dificulta
a vida adulta, mas não impede o “crescimento” –
entendido não verticalmente, mas horizontalmente,
como mudanças de lugares –, se novas possibilidades
se abrirem no caminho.

A autora reconhece que há novos conceitos de família
criados a partir das mudanças dos papéis tradicionais, todavia
ressalta, ainda, que permanecem o respeito às obrigações
próprias dos vínculos familiares, sendo que em muitos casos são
reproduzidos valores hierárquicos, com um forte componente
de gênero – uma das bases nas quais se assenta o fenômeno
do abuso e da violência sexual que tanto vitimiza crianças e
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jovens. O abuso sexual contra criança e adolescente é a utilização
sexual desses em uma relação de poder desigual, geralmente,
por pessoas próximas, podendo ser ou não da família, e que
se aproveitam dessa relação de poder e de confiança para
satisfazer seus desejos sexuais. É esse um tipo de violência que
atinge famílias do mundo inteiro e que nem todas as vítimas
conseguem reestruturar-se com rapidez e acessar os recursos
necessários, internos e externos, com facilidade. (ANDI ,2012)
Não obstante a recorrência e gravidade do fenômeno
do abuso e da violência sexual, a análise a partir dessecampo
empírico no Jangurussu, mostrou que para muitos jovens a
família, ainda, se constitui como um “núcleo de proteção e
segurança”, afirmação sustentada por Dayrell (2003) com base
nos dados das pesquisas com as quais esteve envolvido. O autor
chega a dizer, inclusive, que a família seria a única instituição que
continua tendo forte referência formativa. Outras referências
importantes na história de vida de Iris são o companheiro,
o grupo e a figura do educador Herbert. É essa rede que
inaugura uma nova forma da jovem olhar-se, ser olhada e uma
nova relação. A recomposição da condição de sujeito, é assim,
fortalecida a partir da qualidade de outros vínculos que ajudam
Íris a se reconstituir como uma pessoa, como mulher e jovem
portadora de direitos. O percurso de luta que ela trilha parece
colocar-lhe em uma posição de sujeito de suas escolhas. Como
tantas outras jovens do Jangurussu, Iris viveu muitos dramas,
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mas entre assumir uma postura derrotista, ou ir atrás de seus
sonhos, preferiu a segunda opção:
Eu tenho o sonho de me tornar advogada. Eu
vou agora para o ensino médio e depois vou
fazer faculdade. Eu, também, queria ajudar a
minha comunidade, ajudar as garotas. Queria ser
multiplicadora em DSTs, Aids, dar palestras nas
escolas, acho lindo. (Iris, entrevista em 11/04/2013).

O relato de Iris mostra-nos como após a superação das
adversidades ela consegue entrelaçar os seus projetos individuais
à melhoria da coletividade. Barreira (1999, p. 156) diz-nos que:
“A juventude é presumida socialmente como a portadora do
futuro, e por isso precisa se enquadrar no mundo adulto com
preparo e dignidade.” O primeiro passo para isso é estudar e
o segundo é trabalhar. Iris mostra-nos partir de suas ações
individuais e com o grupo, que os jovens, indiscutivelmente,
vivenciam processos de singularização (GUATARRI, 1990) que
podem levá-los a uma atuação coletiva no âmbito da esfera
pública. Com a vivacidade de suas experiências, sua práxis
educativa produz um novo sentido e uma nova subjetividade.
Outra história que demonstra isso e que envolve, também,
duras marcas familiares é a de Kera:
Eu tenho quinze anos e a minha vida é um marco de
histórias boas e ruins. A ruim é porque meus pais
não estão mais juntos e também porque ele batia
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muito na minha mãe. Eu tinha quatro anos e via
tudo. Meu irmão se escondia embaixo da cama e eu
tapava os ouvidos. Meu pai brigava comigo por isso,
mas eu não queria ouvir, eu era uma criança. Ela
fazia o mingau do meu irmão e ele ia e derramava.
Também não deixava ela sair para lugar nenhum.
Ele batia nela com um pedaço de tábua com três
pregos. Ela prestou queixa contra ele e ele teve que
sair de casa. Aí ele cortava a nossa luz, vinha com
facão, dizendo que queria voltar pra casa. Meus
irmãos é que protegiam a gente. (Kera, entrevista
em 23/ 04/2013).

WA história de Kera nos traz um dos mais importantes
aspectos ligados a gênero, expresso no fenômeno da violência
doméstica. Segundo análises da Secretaria Especial de Políticas
para Mulheres da Presidência da República, a violência contra
as mulheres é um drama complexo e muito mais frequente no
Brasil do que se imagina. De acordo pesquisa realizada pelo
Ibope, solicitada pelo Instituto Patrícia Galvão, “em 2006,
para 55% da população a violência é um dos três principais
problemas que afligem as mulheres e 51% dos entrevistados
declararam conhecer ao menos uma mulher que já foi agredida
pelo seu companheiro”.
Outra nuance desse fenômeno e que pode ser percebido na
narrativa de Kera é que a incidência da violência doméstica, afeta
de modo peculiar as famílias empobreci das, comprometendo a
saúde física e psíquica de crianças, mulheres e das juventudes.
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Em seus estudos, Sarti (2001, 2004) analisa que as mulheres
das classes empobrecidas sentem mais de perto a manutenção
de uma ordem moral baseada na lógica das obrigações e
fortemente recortada pela diferenciação de gênero. Vejamos:
Minha mãe se juntou com outro homem, ele briga
comigo também, mas é menos que meu pai. Ele só
tentou levantar a mão pra minha mãe uma vez. Eu
gosto dele, mas não sinto como se ele fosse meu
pai. Meu pai hoje bebe muito, eu só vou lá às vezes.
Aquela época foi pra mim de terror. Ele dava queda
na minha mãe, já derrubou meu irmão da rede,
mas ele nunca me bateu. Sei que ele já deu carreira
na minha mãe aqui no bairro, comigo na barriga.
Por isso ela processou ele. (Kera, entrevista em 23/
04/2013).

Apesar do que passou em família, Kera é uma jovem
ativa, de olhar alegre. Podemos afirmar, também, que a mãe
de Kera, ao rejeitar a violência doméstica, teve uma importante
influência sobre o modo de a jovem conduzir sua vida. Ela é
mais uma das mulheres a mostrar-nos que ao invés de ficarem
trancafiados, os sonhos devem correr livres. Talvez por meio
dela, a jovem reaprenderá à sonhar:
Eu gosto da vida aqui no Jangurussu apesar de
tudo. Eu gosto da alegria daqui, do futebol que eu
amo. Eu aprendi a gostar com o meu irmão. Eu não
gostava de brincar de boneca, brincava era de bola,
mas sempre com ele. Minha mãe dizia que isso não
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era coisa de mulher que eu ia ser isso, ser aquilo...
Eu gosto de ver os jogadores da seleção, os dribles
que eles fazem, o Neymar então! Eu tenho vários
sonhos, quero ser uma grande empresária e quero
atuar também, a senhora ainda vai me ver em
alguma novela! Era pra eu fazer teatro, mas o verme
da bola não deixa! Aqui é muito bom... O Betinho já
tirou muita gente do crime... (Kera, entrevista em
23/04/2013).

É recorrente o modo como a dimensão sociocultural
vivida no grupo, comparece também como uma experiência
de reconstrução de si. Os sonhos de Kera fazem-nos perceber
que as Meninas de Deus são a proa do dinamismo peculiar às
juventudes e das estratégias lançadas para ir além dos limites
materiais e simbólicos. Cada percurso expresso nas falas das
jovens guarda um registro precioso dos modos possíveis de
expressão das juventudes de produzirem sentido para suas
experiências pessoais e sociais. Vejamos o que nos diz sobre
isso a história de outra jovem – Atena:
Meu nome é Atena, tenho dezessete anos e desde
que eu nasci que eu vivo aqui no bairro. O bairro
aqui sempre foi violento. Meu pai morreu quando
eu tinha quatro meses. Ele foi atrás de emprego
em São Paulo, só que foi assaltado, reagiu e acabou
morrendo. Minha mãe foi mãe e pai de quatro
filhos. Os meus irmãos se envolveram com muita
gente que já morreu. Isso eles com dez, onze anos.
E minha mãe ia lá, buscar eles, ela lutava muito pra
tirar eles de lá. Eu acho que talvez se ela não tivesse
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feito isso, não tivesse lutado pra tirar eles daquele
meio, eles nem estavam vivos. Graças a Deus eles se
afastaram. (Atena, entrevista em 16/04/2013).

No livro Família e Desordem, Roudinesco (2003) faz
uma análise das complexas questões familiares na atualidade,
situando-as nos planos indissociáveis do social, físico e mental.
Afirma que a vida familiar se apresenta em, praticamente, todas
as sociedades humanas, mesmo que sob distintas configurações.
Observamos, dessa feita, um desejo de família, inclusive, nos
grupos que a contestavam como instância colonizadora e
opressora. O que esses grupos apontam, na verdade, ao invés
da dissolução da família é a sua necessidade de reinvenção. No
relato de Atena, percebemos uma mãe que é admirada, amada e
amorosa, com o intuito de cuidar dos filhos, ainda que para isso
pague um alto preço. Podemos afirmar pelos dados da pesquisa
que mesmo com as mães usuárias de drogas, mesmo aquelas
que, aparentemente, parecem rejeitar os filhos, contidas na sua
expressão de amor, de um modo geral, as mães do Jangurussu
aparecem nas narrativas das juventudes como importantes, na
escolha das suas opções, no trilhar dos seus percursos de vida.
Na maioria das vezes, são mulheres que aparecem como
um sopro, como uma rajada de vento diante do árido cenário
de violência e exclusão no qual as juventudes do Jangurussu
estão inseridas. Em cada um dos relatos, a escassez material
manifesta-se de forma mais ou menos explícita, porém sempre
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presente. Além disso, as jovens veem uma educação de má
qualidade, um estado ainda inoperante na efetivação de direitos.
Aprendem a “se virar”, convivendo com a ilegalidade até certo
ponto, e dela até se beneficiando. Isso não significa, porém que
essa seja uma condição fixa e desejada.
O que parecia fazer blindar jovens como Atena? De quais
recursos internos e externos as juventudes do Jangurussu
lançariam mão como forma de restituir-lhes o sonho, a
esperança e a coragem, diante de tão agudo sofrimento?
As tentativas de construção de outros possíveis caminhos
societários de relacionamento social, desde à dimensão do
trabalho à dimensão da cultura, reverberariam em práticas
sociais alternativas à agudização da violência?
Vejamos:
Eu nunca pensei em jogar, nem gostava. Por ser
uma comunidade muito perigosa, eu quase não saía
de casa, ficava mais na calçada. Aí comecei a vir pro
campo, meu irmão dizia que futebol era coisa de
homem, não era coisa de mulher. Mas a gente não
vem só pelo jogo, à gente vem pela palestra, o Betinho
ensina muita coisa boa pra gente. A se prevenir, a
botar a cabeça no lugar. Aqui é meio difícil de não
se envolver por causa da convivência, mas você tem
que buscar um jeito pra que você não se envolva,
pra não prejudicar a sua própria vida. Tinha muita
menina que antigamente não queria estudar não, ia
pro colégio pra bagunçar. Aí o Betinho começou a
ajudar. Aí elas viram que do jeito que elas estavam
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não tinha futuro. Porque você tem que estudar pra
ser alguém na vida. Porque hoje até pra ser gari
você tem que ter o segundo grau completo. Quer ser
professora? Ser médica ou quer viver nessa vida? Tem
que saber o que você realmente quer. Eu pretendo
cuidar das pessoas, quero ajudar de alguma forma,
quero salvar vidas. Sempre pensei nisso e quero
fazer isso. Estou lutando por isso. Estou no primeiro
ano do ensino médio. Quero terminar, quero fazer
um curso técnico de enfermagem e quero fazer a
faculdade de enfermagem pra poder cuidar das
pessoas. (Atena, entrevista em 16/ 04/2013).

Se o rigor das experiências vividas pela jovem parece
querer revelar à quase impotência das juventudes diante dos
problemas que atingem o bairro e as juventudes, a sua própria
trajetória demonstra que os projetos pessoais existem e que
se gestam em contextos grupais educativos, que nada é tão
absoluto e que há movimentos sutis que demandam olhares
mais apurados para serem apreendidos. Observa Cordeiro
(2009) que “um olhar mais oblíquo” em relação às práticas de
vida produzidas pelos jovens pobres revela que são seus devires
que estão nas sombras, nebulosos, mas em latente rebuliço nos
pequenos movimentos que fazem para a “vida vazar”.
Observemos:
Eu acho que as meninas vêm pro grupo porque é
uma diversão, pela amizade; por mais que discussões
existam, a gente é como se fosse uma família. No
que a gente precisar a gente pode chegar para as
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meninas e dizer: “Ei eu tô precisando disso e daquilo”.
Eu tenho certeza que o Betinho vai chegar vai dizer:
“Ei gente, vamos aqui ver como a gente ajuda!” E
também a gente quer fazer alguma diferença aqui
no bairro. As Meninas de Deus não é só um grupo
de meninas que jogam futebol, a gente quer tentar
mudar a comunidade. A gente faz passeata pela paz,
a gente tenta trazer meninas, convencer a sair das
drogas, se afastar daquele mundo de traficantes,
ou por ser seu irmão, ou por ser sua mãe ou seu
pai que usam, a gente tenta trazer pra incentivar. A
gente sabe que jogar futebol é bom, mas aqui tem
outras coisas. Tem palestra sobre DST, racismo,
outras coisas mais, pra gente estudar, ser alguém na
vida. (Atena, entrevista em 16/ 04/2013).

Por diversas vezes, em meio ao entrelaçamento entre
morte e vida presentes no Jangurussu, nosso devir pesquisadora
deparou-se com a possibilidade de reavivar a esperança e olhar
de frente para os sonhos, acreditando que eles são possíveis.
Esperança que não é mera abstração, mas condição para a
conquista da autonomia e liberdade propostas por Freire (1998).
Dimensões essas que não se restringem ao indivíduo, como
espécie de atributos naturais, mas são construídas nas relações
entre sujeitos, em contextos históricos concretos. Na busca e
gestação desse processo humanizador, é possível acreditarmos
que a leveza pode bater à nossa porta, amenizando as dores do
passado, cicatrizando marcas e abrindo espaço para os afetos, o
perdão e a alegria de viver, ainda que sob tamanha aridez:
Eu praticamente não tive infância, nunca tive uma
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boneca. Meu pai quando bebe passa dois meses
bebendo. Quando eu era envolvida, eu mexia com as
pessoas, queria brigar, coisa de pirangueira mesmo.
Hoje eu só quero terminar meus estudos, fazer uma
faculdade, ajudar a minha mãe, que é uma guerreira,
ela cuidou de sete filhos e perdeu um, pra mim ela
é uma rainha. Mesmo ela sendo um pouco rude,
mesmo a gente não tendo intimidade uma com a
outra. Houve um tempo que eu não ia pro colégio, as
meninas queriam me pegar, levavam gilete. Hoje eu
vejo que é tão bom você ser bem vista, sem drogas.
Sabe o que é estar de frente pra uma mesa cheia
de drogas, de armas? Eu olhava e dizia: “Ai meu
Deus! Será que o meu mundo é esse mesmo...?” Eu
tive que acordar, né? A gente tem que fazer uma
capoeira, uma dança, qualquer coisa.
As meninas de Deus foi uma coisa maravilhosa que
aconteceu na minha vida. Aqui tem muita briga de
gangue e o futebol é uma coisa muito boa pra ocupar
a cabeça da gente. O lugar que eu fico alegre é aqui.
A gente brinca, implica também uma com outra. Eu
faço de tudo pra não faltar. Eu encontrei a alegria
aqui. (Hera, entrevista em 18/04/2013).

Ernst Bloch, um dos filósofos da utopia, construiu uma
surpreendente reflexão acerca da esperança, mostrando o
quanto esse sentimento foi negligenciado. Esperança que nos
impele à ação e tenta caminhar apesar dos ventos contrários,
ensinando-nos a navegar com todos os tipos de ventos.
Diferente de uma fantasia ou um sonho abstrato, o conceito
de esperança em Bloch (2005) está associado ao possível
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3

106 |Território de População Negra

real, sendo essa dotada de consistência ética e lógica para a
possibilidade da utopia. Esperança que não é mero desejar é
colocar-se a caminho, apesar dos movimentos intempestivos
e das ameaças concretas. Basta que se chegue mais perto, que
se olhe mais, se ouça mais, se esteja mais “com” as jovens
do Jangurussu para percebermos a esperança que teima em
permanecer, quando tudo levaria ao desespero: “Ai meu Deus!
Será que o meu mundo é esse mesmo...?”. Não apenas, Hera,
mas todos os jovens com os quais convivemos, sem exceção,
afirmam: “O Santa Filomena é um lugar bom de viver, apesar
de...”. É em meio a esse movimento que encontramos Artemis.
De início, ela é que nos procurou. Queria saber mais sobre os
abrigos femininos existentes na cidade. Ouvira dizer que lá era
“um lugar legal”. Ela diz que no passado se envolveu com “coisa
ruim”, que chegou a cheirar pó, mas que agora quer um rumo
novo para a sua vida. Vejamos:
Meu nome é Artemis, tenho dezoito anos, moro
desde meus treze anos no Santa Filomena. Na nossa
comunidade tem muita violência, muita gente
fazendo coisa errada. Os jovens eram pra ter uma
vida boa, ter um trabalho, um estudo. A pessoa que é
viciada em drogas sai matando quem não tem culpa
de nada. Eu falo pra eles isso! A vida que eles tão aí é
uma vida maldita, eles tão vivos hoje e amanhã eles
não estão mais. Tem muita jovem da minha idade
que é envolvida com besteira, com drogas. Lá onde
eu moro é bom, mas é tanta gente com arma! Tanto
tiroteio, e eles acham lindo isso, mas pra nós, que vive
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lá é horrível. (Artemis, entrevista em 23/04/2013).

A facilidade com que as juventudes das áreas periféricas
de Fortaleza conseguem ter acesso às drogas fica expressa nos
estudos de Barreira (1999, p. 149). O consumo de drogas, também,
é claramente facilitado pelo tráfico, no caso das drogas ilegais e
no caso das bebidas alcoólicas, há desrespeito ao - Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, que proíbe a venda de álcool a
menores de idade e o incentivo de adultos, inclusive, dos pais.
Por outro lado, o desenvolver dessa pesquisa mostrou-nos que
é uma tendência forte a associação entre o uso de drogas e a
adoção de comportamentos violentos. Uma vez que a violência
parece caminhar no sentido contrário do processo civilizador,
como construir ou reconstruir relações sociais desgastadas ela
violência? Das experiências que se fazem assentar hoje na vida
de Artemis, mais do que antes, quais seriam necessárias para
ajudar a recriar um novo campo de valores sociais gerais, bem
como outros, especificamente, juvenis?
É a própria jovem que sinaliza algumas pistas importantes
nesse processo:
Às vezes eu queria ser criança de novo, brincar
muito, eu sou envolvida com as meninas de lá,
elas são pirangueiras também. Minha mãe pediu:
“Minha filha saia dessa vida, busque outra coisa
pra você...” Aí eu parei, e fui à escola perguntar se
eu podia estudar lá. Eles disseram que sim e estou
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estudando agora. Vou atrás de um trabalho pra eu
poder construir uma família bem grande. (Artemis,
entrevista em 23/ 04/2013).

Para o educador Herbert, é essa sinuosidade que faz
de Artemis uma Menina de Deus, caso contrário, todos iriam
querê-la – a escola, o mercado, a família, e não apenas Deus. O
jeito singular de Artemis, em verdade foi tecido, também, pela
maquinaria do funcionamento social.
E ao que parece é, justamente, o acolhimento e a liberdade
de ser como ela é que fazem com que a jovem ensaie novas
formas de ser:
O Betinho vivia me chamando pra entrar no grupo,
aí eu entrei. Outro dia uma menina tava chorando
porque disseram que ela não sabia jogar. Eu fiz elas
pedirem desculpas. Disse: “Meu povo, menos stress,
elas podem aprender, a gente não nasce sabendo
nada!” Eu nem gostava de futebol. Eu vim mais pelas
meninas, pela amizade. Pra mim o objetivo não é só
o futebol. (Artemis, entrevista em 23/04/2013).

Um longo tempo de observação e convivência com os
grupos Meninos e Meninas de Deus nos fizeram perceber
que cada jovem contribui com o que é e como pode ser. Foi
a experiência no grupo, os acontecimentos nele vivenciados,
que fizeram com que Artemis, diante dos inúmeros nãos que a
vida lhe dera, criasse seu campo de possibilidades insurgentes,
como analisa Cordeiro (2009, p. 215):
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[...] os lugares potentes são lugares ressignificados
pelas práticas de aprendizagem, pelas práticas de
acolhimento em favor da produção de acessibilidade,
do interesse, da mobilização, do envolvimento e
das singularidades produzidas pelos jovens. Não é
o ato em si de agrupar-se, mas “a intensidade da
experiência em sua história efetiva. A produção de
modos de subjetivação que demarca práticas de
resistência”.

Aquela garota de fala difícil, que não quisera dar detalhes
sobre a vida em família, estava experimentando começar a
sonhar, ensaiando os primeiros passos em busca do que nas
palavras de Ernst Bloch (2005) “substitui o bafo do porão pelo
ar da manhã” em um movimento que se aproxima com o que
é apresentado por Boaventura Souza Santos (2002) como uma
sociologia das emergências. Erijir sonhos possíveis, buscando
as oportunidades, superando os desafios e materializando
desejos. Essa parece ser a tônica da vida das jovens do bairro
Jangurussu, jovens como Géia, uma das últimas Meninas de
Deus a ser por nós entrevistada:
O meu nome é Géia, moro no bairro desde que
eu nasci. Eu tenho vinte e quatro anos. Comecei
a participar do grupo Meninas de Deus muito
nova. Participava também do grupo dos jovens
da REAJAN23, dos cursos, de informática, de
cabeleireiro. Hoje trabalho em casa tenho o meu
salão e penso em fazer faculdade de estética. Eu sou
assim, quando eu quero uma coisa eu consigo! Aqui
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no bairro tem uma carência muito grande, o campo
não está completo. A única coisa boa que tem aqui é
o grupo, se não fosse por isso os jovens eram todos
envolvidos na criminalidade, eu era a primeira. Talvez
fosse uma mulher de traficante. Eu brinquei muito,
não tive muitas dificuldades, só o machismo do meu
pai e a questão financeira. Era muito tímida, depois
eu fui me enturmando. Com 18 anos saí de casa,
fui morar com uma mulher. Eu só senti preconceito
uma vez, um rapaz no meio da rua ficou dizendo as
coisas. Hoje eu tenho a minha casa e moro com um
rapaz. Pra mim, jogar é tudo. Com doze anos me
chamaram pra jogar num time profissional, só não
fui porque meu pai não deixou. Pretendo jogar até
ficar velhinha. Nós ajeitamos o campinho aí do lado,
conseguimos iluminação através do OP. No começo
meu pai não gostava, dizia que futebol era coisa pra
homem. O meu sonho é ver esse campo urbanizado.
Quero ver meus filhos jogando aí! (Géia, entrevista
em 23/04/13).

Num movimento peculiar à vida, Géia foi abrindo e
fechando os ciclos com sabedoria, acolhendo as bifurcações
do caminho e pondo-se atenta ao que fazia vibrar o seu
coração. Ela rompe com diversas simbolizações do feminino
tradicional, quando, por exemplo, autoriza-se a ocupar os
espaços políticos de participação, tais como as assembleias do
orçamento participativo e quando vivencia em determinado
momento de sua vida uma sexualidade dissonante do padrão
heteronormativo.
Num tempo de sonhos fabricados, curiosamente, Géia
Editora Via Dourada

Cícera de Andrade Pontes | 111

aprendeu a amar e a valorizar os sonhos possíveis.
Seu relato mostra-nos o quão importante é esse despertar.
Chegando ao final desse artigo, rememoramos a produção
de subjetividades, de cultura e de saberes das mulheres do
Jangurussu, o modo como provocam entrelaçamentos e
ressignificações entre o público e o privado; a participação em
instâncias políticas; a afirmação de que o pessoal é político;
a discussão de temas polêmicos como a violência contra a
mulher; o abuso sexual e os direitos sexuais; e finalmente
as reinvenções promovidas pela experiência com o futebol,
gerando interações mais qualitativas com as masculinidades
expressas no Jangurussu. Tudo isso nos faz concordar com
Deleuze e Parnet (1998) quando afirmam que há devires que
são quase imperceptíveis.
Santos, Teixeira e Russo (2011, p. 31) analisam que [...] as
práticas de sociabilidade solidária parecem apontar, do lado da
sociedade civil, para a construção de novas práticas do ‘público’:
trata-se de práticas sociais e políticas de produção de uma nova
ordem social”, ações que vão se erigindo no interior da atual
sociedade, a partir da exclusão e da precariedade, indicando
um “campo de possíveis” para a construção de uma cidadania
mais concreta e o enfraquecimento das bases da violência.

2.
PENSARES
ESPERANÇOSAS

CONCLUSIVOS

–

SOMOS
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Ao longo dessa pesquisa, pudemos reconhecer existir algo
que libera nas jovens energias outras para além da vitimização,
autorizando-as a buscar alegria e felicidade no sonho do
emprego, na convivência familiar, em canais de expressão como
a arte e o futebol, nos amores, no casamento na maternidade.
E aqui, especialmente, nas relações de amizade e na vida em
grupo.
No interior do Jangurussu, as Meninas de Deus, sinalizam
a ruptura, o devir e a transgressão, mas também, os afetos,
a solidariedade e a ousadia do sonho. Em meio aos desafios
existentes no caminho, há um espaço que já é delas, e que ajuda
a compor a cultura juvenil do bairro.
Como diz-nos Mia Couto (2011): “Há também uma
estrada que passa por dentro de nós – a estrada da esperança”
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CAPÍTULO 05
BIJAGÓS: TERRITÓRIO, POVO E CULTURA
Winne Gomes da Silva1
Henrique Cunha Junior2

1. O POVO BIJAGÓS – APRESENTAÇÕES DE UMA
TRADIÇÃO CULTURAL AFRICANA
A formação histórica e cultural do Brasil é resultado da
colonização africana realizada durante quase quatrocentos anos de
vinda compulsória de cativos africanos para o trabalho no sistema
escravista criminoso brasileiro (QUERINO, 1980); (LEAL, 2004).
Embora a cultura e o povo brasileiro sejam, em grande proporção,
herdeiros do passado africano, a nossa educação pouco aproveita
dos ensinamentos e das filosofias dos povos africanos, assim como
do legado africano no Brasil. Em trabalhos que estamos realizando
de aprofundamento das nossas origens, encontramos muitos
elementos das culturas da Guine Bissau e região guineense no
Brasil.
1 Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará – UFC.
2 Pós-Doutorado - Universidade Técnica de Berlin, TU BERLIN, Alemanha. (1986); Pós-Doutorado- Livre-docência.
Universidade de São Paulo, USP (1993); Doutorado Engenharia Elétrica-Instituto Politécnico de Loraine(1983); Mestrado
em Dea de História - Université Loraine, UL, Nancy-UNI (1981); Especialista em Economia –CNAM (1983); Especialização
em Arquitetura e Cidade – Andamento-Faculdade UnyLeya – (2016); Graduado em Engenharia Elétrica –USP (1975);
Graduado em Sociologia-UEP (1979); Professor Titular da Universidade Federal do Ceara.
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A Guine Bissau é um pais da África Ocidental em que suas
origens remontam ao século XIV em relação ao império do Mali.
O reino de Gabu foi parte do império do Mali que sobreviveu às
dominações de estrangeiros europeus invasores da África até o
século XVIII. As invasões europeias tiveram início no século XV e

foram consolidadas no século XIX, com os fatos que conhecemos
como colonização europeia da África. Entre os séculos XIV e
XVIII, a região da Guine foi um espaço geográfico de grande
dinamismo cultural e de grandes interesses econômicos sendo
um dos principais produtos o algodão e a produção de panos,
que eram exportados para o mercado regional africano e
mundial.
Sendo, assim, a tecelagem e os panos da Guine e de Cabo
Verde apresentam grande variedade de desenhos e padrões.
Constituem um amplo legado de conhecimento da tecelagem
e das geometrias estampadas. A cultura dos panos é, até hoje,
reverenciada em muitos dos ritos sociais da Guine Bissau
(SEMEDO, 2010). Devido às dinâmicas espaciais dos reinos
africanos, em razão das migrações e devido ao intenso comércio
no período histórico mais recente, e interferências europeias, as
imposições escravistas e colonialistas, as populações da Guine
Bissau apresentam uma diversidade de povos.
Na Guine Bissau, temos a presença de 30 povos de línguas
próprias e falando o crioulo guineense como língua geral, apesar
do português, oficialmente, ser a língua nacional. Os povos da
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Guine Bissau mais presentes na literatura e geografia possuem
antropologias dos balantas,
fulas, mandingas, papel, manjacos, felupes, sossos,
djaloncas, saracolés e bijagos. Embora em todos os povos
encontrássemos rebeliões islâmicas e cristãs, persiste a força
das religiões tradicionais.
A Guine Bissau foi explorada, intensivamente, pelos
portugueses durante praticamente três séculos, de onde se
origina uma imensa estagnação econômica, a destruição das
infraestruturas de produção, tendo obtida a sua independência
em um processo de muita luta pela independência, conquistada
em 1974.
No entanto, passou por um longo processo de lutas
e guerras internas que fazem parte da formação do Estado
nacional, ainda, não completamente consolidado. Os diversos
povos da Guine Bissau guardam entre si as suas línguas, culturas
e formas de organização social. A população da Guine Bissau é
em maioria rural, sendo que a população urbana é da ordem de
40% do total. Entres esses povos destacamos o povo bijago que
por suposição foi importante na migração forçada para o Brasil.
O mapa abaixo é o da República da Guine Bissau e apresenta as
diversas regiões administrativas desse país, sendo que região
das Ilhas de Bolama o território de origem do povo bijago.
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Figura 1- Regiões administrativas da Republica da Guine Bissau.
Fonte: Google Maps.

Do ponto de vista da geografia política atual, a GuinéBissau é um pequeno país situado na costa atlântica ocidental
do continente africano. Os países vizinhos são: ao Norte o
Senegal, ao Sudeste e a Leste a Guiné Conacri. O mapa abaixo
mostra a localização da Guiné. A área total do país é de 36.125
km², mas que se reduz a 24.800 km² se descontarmos as
terras inabitáveis, isto é, aquelas que estão, permanentemente,
inundadas por rios e lagos e aquelas que ficam, sazonalmente,
inundadas pela água da chuva (INTUMBO, 2007). Trata-se
de um pequeno país de área equivalente ao estado do Rio de
Janeiro no Brasil, mas é maior que a Bélgica, Taiwan e Haiti.
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Figura 2 – Mapa da África Ocidental com destaque a Guine Bissau.
Fonte: Google Maps.

Este artigo parte da hipótese de que a cultura bijagós
está presente na cultura negra brasileira. Primeiro devido à
existência do termo bijagós nas culturas negras brasileiras.
O nome do estado do Maranhão é um termo bijagós
referente às águas boas, também, as culturas do boi do
Maranhão (festa e ato cênico) são muito correlatas as do boi
bijagós. Devido a esses fatos é que nos preocupamos com uma
revisão sobre as informações de introdução sobre os bijagós
para cultura brasileira, como uma preocupação no campo dos
acervos culturais de base africana para a educação brasileira.
O território dos bijagos é composto de 88 ilhas e cobre uma
superfície de cerca de 1625 km2. A população do Arquipélago
dos bijagós é de, aproximadamente, 27.000 habitantes dispersos
por 185 aldeias, repartidas por 21 ilhas habitadas. Cerca de
90% da população do arquipélago pertence à etnia bijagó. As
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ilhas formam o único arquipélago em forma de delta na costa
oeste africana. A população bijagós vive em forma harmoniosa
com natureza, são considerados povos zelosos de sua tradição
cultural, são um dos grupos mais conservadores do país.
O conjunto das ilhas que formam o arquipélago está
dividido em cinco zonas geográficas: Leste: as Ilhas Galinhas,
Canhabaque, Soga, Rubane e Bubaque. Sul: Orangozinho,
Meneque, Canogo, Orango Grande. Oeste: Uno Uracane, Eguba,
Unhocomozinho e Unhocomo. Noroeste: Caravela e Carache.
Nordeste: Formosa, Ponta e Maio.
A região de Bolama-Bijagós encontra-se dividida em
quatro sectores administrativos municipais, sendo Bolama,
Bubaque, Caravela e Uno. Em cada sector encontra-se um
administrador de sector e um governador para toda a região. As
populações residentes do arquipélago maioria são bijagós, mas
em algumas ilhas habitam, também outras etnias, tais como os
papéis, os bafadas, os mandingas, os manjacos e os nhomincas.
O artigo apresenta além da localização geográfica e as
características do território Bijagós e as referências a organização
social, filosófica e artística do povo Bijago. Apresenta nas
conclusões a importância da cultura bijagós para a Guine Bissau
e para a educação brasileira.

2. ASPECTOS GERAIS DA CULTURA NA GUINÉ
BISSAU
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A palavra bijagó significa oujôco, etimologicamente,
significa indivíduo ou pessoa. Segundo os conhecimentos
sociais e filosóficos do povo bijagó, todo indivíduo que não age
de forma decente e conveniente não é nem pode ser, um oujôco
- não pertence ao grupo humano, e sim ao mundo dos animais,
ou seja, termo bijagó é uma corruptela que se disseminou na
Guiné-Bissau, mas, o sentido do vocábulo bijagó diz respeito
à sensatez, à hospitalidade, à solidariedade, à lealdade e à
racionalidade. Essas características são importantes para
essa etnia que permeiam aspectos diversos da vida bijagó
e permanecem orientando diversas práticas e relações
interpessoais. (UTIRON, 2004)
Todos os grupos sociais guineenses denominam os
bijagós de “unsongron”, vocábulo que faz referência à ideia dos
traços da identidade desse grupo: são indivíduos de grande
porte, robustos, gigantes e valentes, em comparação com os
outros grupos étnicos da região, são também muito escuros.
Na sociedade bijagó não existe régulo ou rei, diferente
de outras etnias guineenses, tais como: os fulas, os mandingas,
os papéis, os majacos, os mancanhas ou brames, os balantas e
os felupes. Eles têm uma rainha denominada como OKinca. Na
estrutura social bijagó não há uma pessoa a quem a comunidade
local deva tributos, sejam eles sob a forma e dias de trabalho,
ou produtos de qualquer natureza.
A composição social dos bijagós é regida, os indivíduos
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são classificados de acordo com as faixas etárias que pertencem.
Cada faixa etária deve total obediência àquela que lhe é superior,
obediência essa que é devida dos mais simples pedidos de
favores até os mais complexos.
A sociedade bijagó masculina é estruturada por cinco
faixas etárias que são os principais: canhocamm dos 15 aos 21
anos; cavaro dos 22 aos 35; camabinn dos 35 aos 45; obone
dos 46 aos 50; ocontong dos 51 em diante, ou as que sejam
nas faixas etárias da hierarquia feminina recebem os mesmos
nomes, exceto a que designa o primeiro estágio. O que ocorre
é que canhocamm não se refere, exclusivamente, à faixa etária
inicial masculina, mas também indica o jovem mais novo do
sexo masculino.
Na hierarquia feminina, o termo correspondente
canhocamm da hierarquia masculino é campuny, todas as
faixas etárias têm vestimentas com características diferentes,
obrigações sociais na cadeia de produção de bens de caráter
comunitário e no cumprimento dos ritos camabinn (cantabo) o egresso do fanado. Cada faixa etária só pode dançar o que lhe
é reservado socialmente.
Assim, há danças restritas ao canhocam que um cavaro ou
um camabinn não podem jamais executar. Na maioria das festas
ou eventos especiais, sejam eles fúnebres ou comemorativos, em
geral, ocorre exibição de danças, ou números artísticos das duas
faixas etárias mais jovens, os canhocamm e os cavaros, uma vez
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que essas são diretamente responsáveis pelo entretenimento
da comunidade, eles dançam enquanto
são assistidos pelas crianças, mulheres e idosos. Os
camabinn são responsáveis pela fogueira, que se monta do fogo
trazido por nganhocamm, através de tochas. A fogueira, além
de servir de iluminação, possui significado místico e mítico.
Não se dança em torno da fogueira.
Não raro cabe, também, ao ngamabinn fazer o papel de
palhaço para divertir o público. Durante as festas, cada grupo
tem seu momento adequado para se apresentar: primeiros
são os jovens da faixa de canhocam, em seguida os da cavaro,
e assim por diante, as apresentações são feitas em ordem
crescente. Antes de iniciar a dança, cada grupo veste-se com
os trajes e adereços próprios para o número que irão executar.
As danças são quase, sempre, imitações dos movimentos de
animais como o boi ou o búfalo, ou de peixes como o tubarãomartelo, tubarão-espada, jasaca, taínha, ou, ainda, de outros
peixes como os cavaro, omancanh, ocontonng e oxibago.
Assim, com a tarefa de imitar o personagem escolhido,
o dançarino tem que se vestir com trajes que mais do que
simplesmente evocam aquilo que ele elegeu imitar ao longo de
cerca de dez anos - o tempo máximo de duração de cada faixa
etária.
Antes de iniciar o espetáculo, todos os dançarinos
(nganhocam e ngavaro) ficam escondidos longe do cenário,
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nos arredores da tabanca (aldeia) - bastidores, aparecendo
apenas, quando chamados pelo som do yangaramm, um dos
instrumentos de comunicação. Antes de chamar odançarino ao
cenário, esse instrumento o elogia através de epíteto enaltecendo
suas virtudes, sua importância, e descrevendo outros traços
que o identificam do que será eminentemente imitado.
Após uma breve interlocução entre o instrumentista e
o dançarino, esse é introduzido ao cenário para desenvolver
sua apresentação. Durante essa interlocução, só os de ouvidos
apurados, isto é, aqueles que têm o dom natural de decodificar
a linguagem desse instrumento de comunicação são capazes de
acompanhar o diálogo entre o instrumentista e o dançarino.
Na sociedade bijagó, são importantes duas outras
categorias sociais: os ouquinca e oxemmi são o sacerdote e o
vidente, respectivamente. A função eminentemente sacerdotal
é atribuída à pessoa que tenha cumprido um ritual denominado
canhivoquee, ou circuncisão. Mas a circuncisão por si só não
confere a função de ouquinca, ela é apenas é um pré-requisito.
Há outros requisitos a serem cumpridos, dentre os quais o da
linhagem à qual pertence o sacerdote.
A sociedade bijagós é um grupo social de referências
na Guiné – Bissau, a educação da etnia bijagó é feita de forma
comunitária. Os pais não são os únicos responsáveis pela
educação, instrução de sua prole; ela é uma tarefa de todos. É
uma função social; uma tarefa conjunta. Quando uma criança
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fizer algo errado, na ausência dos pais, qualquer adulto que
estiver presente e que o vir infringido a conduta social, pode
e deve repreendê-lo, utilizando-se até de uma vara, se achar
necessário. Os pais do infrator, jamais, pedem, satisfação a
quem corrigir seu filho, pelo contrário, os pais agradecem o
adulto, pois nessa sociedade um adulto pode bater em uma
criança até mesmo sem motivo para tal, porque a criança tende
a não se comportar, dignamente, na ausência dos pais. Para os
bijagós, o alicerce da ética social é o respeito ao idoso, o respeito
ao próximo, sobretudo aos mais velhos.
O respeito e a disciplina, na cultura bijagó, são virtudes
essenciais a qualquer ser humano. Por essa razão, a sociedade
une-se na formatação do caráter dos jovens, ensinado-lhes o
respeito e o conhecimento sobre as atitudes básicas das relações
humanas dos indivíduos. Desde a mais tenra idade, inculca-se
na mente das crianças que o respeito é uma virtude acessível e
fácil de cultivar. Basta observar como os adultos se comportam
na prática.
Conhecer a cultura bijago e as práticas sociais é penetrar
num mundo da construção constante por diversas formas
da dignidade humana e do respeito entre os seres de uma
comunidade, ou de uma sociedade.

3. PRINCÍPIOS SOCIAIS DOS POVOS BIJAGÓS
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Nos princípios sociais dos bijagós consideram-se há um
povo, mas reconhecem que existem numerosos clãs distintos
(n´aduba). A posse das ilhas baseia-se naquilo que os clãs
dos bijicos estabeleceram nas mais remotas reivindicações da
história. São habitantes antigos daqueles territórios e possuem
direito pelo uso ao longo da história.
As hierarquias religiosas foram estabelecidas para
manter as relações sociais e manter a cultura, desde a área
da emigração original até à fixação, em particular, quando a
emigração acontece no arquipélago. A distribuição, em termos
de “posse” das ilhas, é provavelmente, em parte, um resultado
de séculos de inter-relações de poder e de migração entre ilhas
e as suas populações e os povos do continente. Contudo, a vida
social, política, econômica e espiritual, com essas, o emprego
dos recursos naturais, é privilegiadamente organizado, na
maioria das ilhas do arquipélago como um todo.
Sendo que, também, nem todos os clãs seguem as
mesmas diretrizes, mas a maioria sim. O espírito bijagó reflete
um só pensamento, transmite o ideal de ser um grupo de ilhas,
mas uma só ilha e uma só aldeia. O espírito de unidade cultural
e política forma as unidades fundamentais da vida cultural dos
bijagós e a administração do território.
Os bijagós encontram-se organizados e integrados em
diferentes regulados (O régulo é um chefe e administrador
local, o regente do reino local), e a sua estrutura social obedece
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à organização política tradicional bijagó. De uma forma geral,
identificado como régulo de Bubaque, constituído pelas ilhas
de Bubaque e Rubane; o de Canhabaque, formado pelas ilhas
de Canhabaque, Roxa e Galinhas e o de Orango, formado pelas
ilhas de Orango Grande, Imbone, Unhocomo e Unhocomozinho.
O cargo dorégulo é determinado pelo “Conselho dos Anciãos”.
Muitas vezes, após o falecimento de um régulo, surgiram
dificuldades em escolher um novo sucessor, passando, por isso,
a regência do “reino” para sua mulher. As mulheres que exercem
a regência são denominadas de “okinka”. Entre essas mulheres
regentes, destacaram-se, na história as chamadas rainhas, D.
Aurélia Correia, Pampa de Orango e D. Juliana que exerceram
o cargo de regentes durante longo período de tempo, e foram
chamadas de rainhas, pois o direito consuetudinário bijagó não
permitia
que a mulher exercesse o cargo de régulo. Essa organização
política e administrativa bijagó, não foi, durante muito tempo,
reconhecida pelos portugueses, sendo, muitas vezes, citados
em documentos oficiais, como meros chefes de povoação.
Um grupo de ilhas, por exemplo, pode partilhar de uma
identificação cultural, influências políticas, relações místicas
e hierárquicas, e, consequentemente, efetivarem algumas
decisões a esses níveis. É o caso das ilhas de Caravela, N´ago
e Tchediã. Orango é, também, um exemplo de um grupo de
ilhas significativas – herança de um reino bem conhecido no
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século XIX. Algumas ilhas isoladas são igualmente significativas
como unidades de organização do arquipélago. Canhabaque
é um exemplo de organização, enfraquecida após as guerras
devastadoras dos portugueses, ironicamente, e, de algum modo,
tragicamente, denominadas pelos portugueses como “guerras
de pacificação”.
Um grupo de aldeias partilhava, igualmente, importantes
atributos, realizava em conjunto uma grande variedade
de cerimônias, e funcionava como um corpo coletivo nas
tomadas de decisão. As ilhas de Uno e Formosa representam
um importante exemplo de unidades de direção, relacionadas
com grupos de aldeias. A aldeia constitui, portanto, a unidade
fundamental da vida cultural e a gerência da terra e dos recursos
em todo o arquipélago dos bijagós, e é em nível da aldeia que
toda a autoridade, leis, regras e mecanismos existem.
A aldeia constitui, igualmente, o mais importante recurso
da identidade social. Nela é que as decisões importantes são
tomadas. Do ponto de vista religioso, cada pessoa tem a sua
aldeia e é na aldeia que os seres humanos retornam quando
da morte, sendo que a aldeia é composta por “este” e o “outro
mundo”: mundo visível e mundo espiritual.
A importância da aldeia, como uma unidade socialpode
ser comprovada pelo fato de que sempre possuíram um
“cudubauam moto”, ou seja, um clã dono da terra, enquanto
que as ilhas nem sempre o tiveram. Uma ilha ou ilhota pode
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mesmo pertencer a uma aldeia situada numa ilha diferente.
Abaixo do nível da aldeia existe pouca autonomia significativa.
A aldeia representa uma instituição política e espiritual para os
bijagós.

4. DESTAQUE PARA A ARTE BIJAGÓ
Entender da arte bijagós é compreender as raízes das
artes “dos bois” das festas brasileiras e, principalmente, as do
Maranhão. A palavra Maranhão que nomeia o estado brasileiro
do Nordeste por muitos era de origem desconhecida.
No entanto, é uma palavra da língua bijagós que significa
água boa.
As representações de bois e autos de bois dançantes na
multidão são próprias da cultura bijagós. Rico material que
faz a retrospectiva do boi na arte dos bijagós pode ser visto no
Museu Afro-brasileiro de São Paulo.
O boi e o couro tiveram uma importância significativa nas
culturas africanas e transformaram-se em símbolo de poder e
riqueza. Na região dos bijagós, devido à existência de florestas,
a madeira é abundante e o registro da importância do boi na
sociedade é transcrita pela riqueza de entalhes na madeira com
essa temática.
Os bijagós são considerados os melhores entalhadores
entre as sociedades e etnias da Guiné-Bissau. O trabalho
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em madeira é bastante cultivado na sociedade dando-nos a
impressão de que todas as pessoas dessa localidade possuem
uma aptidão inata para essa atividade. A atividade social
do entalhe é resultado de uma longa formação e paciente
aprendizado sob a supervisão dos mais velhos, considerados
maestros entalhadores. Assemelha-se à organização de mestres
e oficio das sociedades europeias da Idade Média. O entalhador
bijagó trabalhando sobre um pedaço de madeira e com uma faca
afiada, apenas, é capaz de transformar a madeira na imagem
perfeita de animal ou de um bailarino da etnia. O trabalho de
esculpir a madeira desenvolveu-se na ilha de Bijigó de Bubaque
em três eixos de expressões artísticas:
A escultura religiosa com finalidade de culto religioso
dentro da família e ligados aos antepassados e a cultura
familiar. Essa atividade envolve, ainda, um zelo que é entendido
como atividade secreta e importante por formar o respeito e
a conservação das tradições. São raros os artistas treinados
neste conhecimento e poucos artistas têm o conhecimento
para realizá-la. As máscaras, os bancos e as estatuetas que
representam o espírito de antepassados e dos poderes desses
estão, sempre, presentes nessa estatuaria.
O Orébok exige conhecimentos sobre as qualidades
das madeiras que devem ser utilizadas, como também das
cerimônias necessárias para cortá-las, e do processo para
esculpi-las. O artista realiza um ritual isolado da comunidade
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e realiza as cerimônias especiais de purificação para depois
trabalhar a escultura. Esse é o primeiro eixo da cultura do
entalhe na sociedade bijico e talvez o mais importante.
Produz os simbolismos sociais das religiões tradicionais
dessa sociedade. A segunda vertente é a arte utilitária e
relacionada com a escultura de utensílios domésticos como a
modelação de remos, pequenas canoas e diversos objetos para
cozinha, como os almofarizes e os pilões para arroz, chabéu
(utensílio para extração do óleo de dendê), colheres grandes e
pratos. Atualmente, nos últimos 30 ou 40 anos, a maior parte
dos utensílios da cozinha é de metal, ou cerâmica adquirida
no mercado europeu. Na cultura tradicional, muitos desses
objetos eram feitos de madeira macia da família das dogbane.
Os objetos de tagara, ainda, se usam para cozinhar em algumas
cerimônias religiosas importantes, como as da iniciação dos
jovens na sociedade. Como a maioria dos membros da sociedade
bijagós fumam, os cachimbos são entalhados e são, também,
feitos como brinquedos para as crianças.
A terceira tendência da arte de escultura bijagós é voltada
para o comércio e trata-se de uma forma recente.
A escultura para os turistas tem obtido sucesso econômico,
talhando objetos para troca ou venda. A sua produção tem
aumentado, com uma subida contínua dos preços e uma baixa
de qualidade artesanal. As peças comuns são as que retratam
os seres humanos. Os mais comuns são os dançarinos, as
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meninas vestindo a tradicional saia de palha, ou transportando
um pote na cabeça. Encontramos as estatuetas da mãe com o
filho, ou do ancião sentado num banco. Os animais e as aves da
fauna local, também, são representados. Os mais comuns são
os pelicanos, as vacas, os hipopótamos, as aves domésticas e,
também, os peixes e crocodilos. São figuras que, também, parte
da mitologia da região.
No comércio, estabelece-se uma arte feita para os turistas
que visitam as ilhas. Nesse sentido, a arte passa por uma
renovação cultural que inclue a reprodução de alguns objetos
do universo da cultura dos europeus, tais como a motocicleta, o
automóvel e a espingarda. Incluem, também, em escala menos
importante a reprodução das famosas e históricas canoas de
guerra dos bijagós. É, canoa de seis, oito ou doze remadores.
Para o comércio com os turistas talham algumas das peças
que utilizam nas suas cerimônias sagradas. O comércio provocou
uma grande mudança naquilo que era a arte tradicional bijagó,
voltada para as cerimônias religiosas e necessidades quotidianas
e que hoje apresentam réplicas sem o mesmo sentido cultural.
Na arte tradicional, existe o respeito à natureza e às
normas sagradas. Dentro delas os artistas, quando vão cortar
a madeira, ainda se aproximam das árvores com certo temor
e reverência, fazem a oferenda de vinho, ou aguardente e ovos
aos espíritos que habitam nas árvores e nas florestas. Apesar de
a madeira esculpida ser o artesanato mais comum em Bubaque,
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existem outras produções artísticas como as pinturas murais e
as cabaças gravadas.
No passado, a vida diária era suprida de utensílios
de cerâmica. A cerâmica para os utensílios domésticos foi,
completamente, substituída pelo metal e pelo plástico, no
entanto, os objetos de cerâmica foram introduzidos pelo
mercado europeu. Da mesma maneira a produção de cestos
entrelaçados de palha e das esteiras se desenvolveu pela procura
dos turistas. Dentre a população bijagó, ainda, se destacam as
bonitas malas de viagem usadas pelo chefe, ou pelas mulheres
mais velhas, quando vão às cerimônias sagradas. A cestaria e o
fabrico das esteiras são mais conhecidos nas outras ilhas fora
de Bubaque, onde as canas e outros materiais usados aparecem
em maior quantidade.
A mitologia dos bijagós é motivo de uma arte esculpida
com instrumentos de ferro pontiagudos como facas e agulhas.
A pintura e a gravação das cabaças apresentam desenhos
geométricos e, também, cenas do cotidiano. Na arte de gravuras,
as pinturas mais conhecidas e famosas são as das paredes da
cabana sagrada em Bubaque.
Na cabana, reproduzem cenas da mitologia, como o peixe
grande do oceano evocado durante as danças com máscaras, as
cobras perigosas e os poderosos feiticeiros - macacos.
Uma prática comum é que os desenhos geométricos são
realizados nas paredes exteriores dos armazéns de alimentos e
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de produtos em geral. São desenhos produzidos por mulheres
jovens. Nas pinturas, temos somente as cores básicas, vermelho,
preto e branco. O vermelho é do ocre encontrado no mar e nos
pântanos de água doce. O preto resulta de carvão resultante da
queima de uma madeira especial.
O preto para a tintura das saias de fibra vegetal das danças
de cerimônias sagradas é obtida do lodo que se encontra nos
mangais. A tinta preta, também, pode ser obtida fervendo as
folhas das mangueiras, juntamente, com as de outra árvore. O
branco é conseguido pelo cozimento de conchas que são muito
comuns no arquipélago, ou também, do calcário das rochas
marítimas. Outras cores como o amarelo, o verde e o azul são
encontradas, em menor quantidade. O óleo de palma é utilizado
para envernizar os trabalhos e evitar que cor se desprenda do
seu suporte.

5. APRECIAÇÕES AO POVO BIJAGÓ
Concluímos que a cultura bijagós é de grande importância
para renovação da sociedade guineense e da educação brasileira,
educando para vida, incentivando a valorização da cultura
tradicional e preservação do patrimônio cultural da região de
Bolama Bijagós.
A identidade de um povo é a sua cultura, tudo aquilo que
é construído pelo ser humano, que engloba símbolos, mitos,
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ritos, crenças, conjuntos de conhecimentos e comportamentos,
então, a valorização da nossa cultura é que identifica quem
somos nós e de onde viemos.
O conceito de etnia e afrodescendência, portanto está
aplicado nos valores socioculturais de base africana e no trânsito
pela história da população negra. Com essa aplicação é possível
dar visibilidade e consistência aos elementos dinâmicos de
certas manifestações culturais que, até então, foram esquecidas
na memória do povo bijagós.
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CAPITULO 6
ITAPUÃ HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE UMA
TERRITORIALIDE NEGRA NA BAHIA
Jackeline Pinto do Amor Divino1
Narcimária Correia do Patrocínio Luz2
“A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo... ou
tarde demais. Não venho armado de verdades decisivas.
Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais.
Entretanto, com toda serenidade, penso que é bom que
certas coisas sejam ditas. Essas coisas vou dizê-las, não
gritá-las. Pois há muito tempo que o grito não
faz mais parte de minha vida.
Faz tanto tempo...”
(Frantz Fanon)

1 APRESENTANDO
UM
DE
NOSSOS
TERRITÓRIOS DE REFERÊNCIA NA BAHIA
Abrimos este ensaio apelando para o pensamento de
1 Pedagoga com especialização em Psicopedagogia, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade da UNEB. Integra a equipe de educadores da ACRA na Coordenação Pedagógica da Associação.
Sua dissertação de mestrado “ITAPUÃ: tecendo redes de alianças comunitárias através da ACRA” aborda aspectos
históricos de Itapuã e as linguagens de educação desenvolvidas na ACRA.
2 Graduada em Pedagogia, Mestrado em Educação (UFBa), Doutorado em Educação (UFBA), Pós-Doutorado
em Comunicação e Cultura/UFRJ. Professora Titular Plena do Departamento de Educação do Campus I da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Desenvolveu pesquisas com incentivo do Instituo Nacional de Estudos
e Pesquisas - INEP (1987-1990), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (20062008), Fundação Biblioteca Nacional - FBN (2008-2009).
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Frantz Fanon tomando um trecho substantivo da introdução
da sua obra clássica “Peles Negras e Máscaras Brancas”, não
apenas por considerar seu legado como um anal substantivo de
afirmação da alteridade civilizatória africana, mas porque nos
alerta de que é preciso aprender a relativizar, duvidar, insistir,
adquirir a serenidade necessária para elaborar perspectivas
de pensamentos e iniciativas sócio-políticas que nos ajudem a
enfrentar a hipocrisia e demagogia que constituem o universo
tecnoburocrático que rege os espaços institucionais das
sociedades que mantêm vínculos de prolongação neocolonial.
Esses aprendizados acumulados que constituem ritos
de passagem nos mantêm erguidos face às relações racistas
que atravessam o nosso cotidiano, tentando nos isolar, calar,
boicotar, ou pior, deformar.
O grito de dor, ou raiva ao qual talvez se referisse
Fanon, felizmente vai sendo superado pela pulsão civilizatória
africano-brasileira, da qual fazemos parte. Através dela e nela,
aproximamo-nos do discurso inaugural das nossas
comunalidades de onde transbordam modos e formas de
comunicações importantes, atravessados por narrativas sobre
os princípios fundadores da comunidade: a transcendência
do viver; importância do corpo comunitário; as estratégias de
continuidade da tradição herança dos antepassados; a dignidade
característica dos povos constituintes dessa civilização e
comunica, também, quem nós somos e a importância do legado
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desses vínculos de sociabilidade para as gerações s ucessoras.
Através do tempo que tece a serenidade do viver, é que
nos animamos a escrever este ensaio, a partir do convite do
Professor Doutor Henrique Cunha Júnior que lançou o desafio
a duas educadoras negras, que vivem a pulsão de sociabilidade
da territorialidade Itapuã.
É importante destacar que o alicerce das contribuições que
apresentamos aqui, se dá através do Programa Descolonização
e Educação - Prodese que integra o diretório de grupos de
pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - CNPq. O Prodese agrega estudiosos/as e
pesquisadores/as que produzem participações criativas, com
vistas a superar os paradigmas neocoloniais e etnocêntricos,
que tendem a estruturar as políticas de educação no Brasil,
institucionalizando no âmbito científico-acadêmico.
“[...] Um espaço capaz de chamar a atenção para
o lugar onde se estabelece a luta pela liberdade,
àqueles que estão entorpecidos pelo exercício
do poder de Estado, da escrita ou pelas imagens
narcísicas da sociedade oficial industrial, de onde se
constitui o ideal de Eu afeito às regras de um sistema
de controle social determinado pela exploração, pela
inexorável corrupção e pelo genocídio... E somente
quando assumirmos nossa real identidade, quando
dermos valor ao que somos e ao que é nosso, é
que podemos tomar consciência do significado
profundo da palavra soberania. No cotidiano
brasileiro, enquanto de um lado, os televisores vão
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sendo ligados ao controle do cidadão; de outro, se
realiza a comunicação da participação característica
do mundo africano, os atabaques continuam a
bater, assegurando o fortalecimento e a expansão
do existir, para que esse mundo não se acabe; e o
que está em jogo é o direito ao exercício pleno, às
formas de existências próprias, à pluralidade do ser,
ao reconhecimento do direito à alteridade própria”.

Em 2005, o Prodese concebeu o projeto de extensão
“Dayó: afirmando a alegria socioexistencial em comunalidades
africano-brasileiras”. Em iorubá, DAYÓ significa criar, expandir
alegria e apelamos para a língua iorubana pela necessidade
de afirmarmos, institucionalmente, a presença do continuum
africano nas Américas, no Brasil e, de modo especial, na
Bahia, realçando a importância dessas tradições milenares na
constituição de comunalidades que primam em estabelecer
modos de expansão dos valores e linguagens que marcam,
profundamente, a formação social brasileira.
Criar alegria, expandi-la em todas as territorialidades
inundadas pela dinâmica socioexistencial das comunalidades
tradicionais da Bahia, que representam polos de tradição e
estruturação da nossa identidade, criar alegria, especialmente
no contexto do Prodese, refere-se ao conjunto de iniciativas
sociopolíticas que assegurem às populações o direito à
existência plena e à alteridade, qualidade de vida, e o acesso às
condições jurídicas que otimizem o exercício da sua cidadania.
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Esclarecemos que cidadania, na abordagem do projeto, vai
além do significado limitado da episteme dos direitos humanos,
passando a incluir e contemplar identidades e valores de
outros contextos civilizatórios, ou seja, a promoção do direito à
alteridade própria.
O que vem sustentando a produção científico-acadêmica
da equipe Prodese é a ousadia de estabelecer um pensamento
que propõe matizes diversos e leva-nos a evadir do terreno
teórico-metodológico unidimensional, uno e totalitário, fruto
da nossa formação positivista que nos enrijece, anestesia,
impedindo-nos de perceber modos de sociabilidade para além
da História moderna e suas análises empíricas e racionalistas
que, geralmente, não conseguem indicar novos horizontes para
a compreensão mais ampla das sociedades contemporâneas.
Baseadas nas perspectivas propostas pelo Prodese e
suas relações e intercâmbios com territorialidades negras na
Bahia, é que nos dedicaremos a apresentar aspectos que tratam
dos vínculos de sociabilidade de Itapuã, territorialidade que
representa a história e memória das populações negras na
Bahia.

2. ITAPUÃ INAUGURANDO A TERRITORIALIDADE
AFRICANOBRASILEIRA
Os princípios inaugurais de Itapuã estão, completamente,
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envoltos pela temporalidade dos tupinambás e po vos
africanos, que se presentificam organizando e estruturando
comunalidades que se aprumam na infinitude do universo
simbólico que constitui os mistérios do mar.
Nesse contexto, nossa contribuição procurará dar forma
às narrativas valiosas sobre os princípios fundadores da
territorialidade, o mistério do viver, as estratégias de continuidade
da tradição herança dos antepassados; e comunicar, através
de recriações de linguagens, o patrimônio dessas civilizações
milenares que constituíram os vínculos de sociabilidade que
caracterizam Itapuã, fazendo um apelo ao universo simbólico
dos povos inaugurais, os tupinambás e o intercâmbio cultural
ao longo dos séculos com os povos africanos.
A arqueologia sócio-histórica que vimos realizando
nos remete ao mito fundador de Itapuã, que é a “pedra que
ronca”, realçando, de modo valioso, a presença inaugural da
comunalidade tupinambá e seu intercâmbio com os povos
africanos que se estabeleceram no lugar, forçosamente, para
trabalhar em armações de pesca, como escravizados. Na língua
tupi-guarani ita significa pedra e puã significa choro, gemido:
Itapuã. Há também outra interpretação que diz ser Itapuã em
tupi, um rochedo que se ergue, a pedra que ergue a cabeça
redonda acima das águas na margem do oceano. A pedra
possuía uma grande cavidade no seu interior que acumulava
ar e, quando a maré “vazava”, produzia um barulho estrondoso
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parecia um “ronco”, levando os tupinambás a chamarem-na
Itapuã.
Itapuã é um canal simbólico de sociabilidade que nos
liga à nossa ancestralidade e nos aproxima de perspectivas
sócio-existenciais milenares que marcaram o viver cotidiano
da comunalidade tupinambá e, por extensão, a comunalidade
africano-brasileira. Como enfatizou o Sr. Nilson dos Santos,
conhecido como “Pai Velho”, pescador e presidente da Colônia
de Pescadores Z-6, que fica (coincidência ou não) em frente à
pedra:
“A pedra que ronca é uma referência importante
para nós pescadores. Ela estava aqui quando os
índios chegaram os donos da terra.... Depois vieram
os pescadores que também encontraram ela e como
os índios aprenderam a respeitar.... Está vendo
ela com a cabeça de fora? Ela tem muita força! Eu
chego a me arrepiar todo... Sempre que passo por
ela mostro meu respeito por ela e sei que ela observa
e sabe.... Ela é um ancestral com certeza! ”

A composição desse texto procura acolher as elaborações
que enfatizam o princípio inaugural que é a pedra, referência
legitimada por muitos moradores antigos de Itapuã.
Os filhos e filhas de Itapuã, como são conhecidos os
moradores antigos que nasceram e cresceram ali, sabem e
sentem que fazem parte dessa extensão de valores contidos
nesse princípio mítico, que é Itapuã, a pedra, aliás, toda a
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comunalidade se identifica com esse imaginário milenar que
carrega um significado simbólico profundo que alimenta e dá
pulsão à comunalidade africano-brasileira.
Optamos, então, em realizar uma composição poética
que se abastece do discurso próprio, das elaborações simbólicas
e profundas das pessoas que nasceram em Itapuã e que têm
uma relação visceral com essa territorialidade.
Assim, Itapuã a “pedra que ronca”, atravessa os tempos se
insurgindo insistindo no direito à existência daqueles/as que se
alimentam dos valores que constituem o patrimônio africanobrasileiro.
O “ronco” de Itapuã é uma metáfora que carrega as
projeções sócio-existenciais dos povos que foram agredidos
pelas relações coloniais e de expansão do capitalismo industrial.
Ele ganha importância, e atravessa os séculos anunciando,
bradando, denunciando as atrocidades cometidas pela expansão
colonial e neocolonial, como também suas formas de recusa
às políticas socioeconômicas que tentam aniquilar a pulsão
comunal de base africana contemporânea.
O mar que abriga a pedra Itapuã é um espaço sagrado,
imponente, pleno e mistérios, do imponderável. É preciso
respeitá-lo e a relação com ele se faz através de linguagens
míticas que ritualizadas apelam para as forças cósmicas que o
constituem. Os princípios de ancestralidade que inauguraram
a territorialidade de Itapuã, a exemplo da “pedra que ronca”,
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caracteriza o repertório mítico dos tupinambás que habitaram
Itapuã e os africanos que herdam o princípio inaugural da pedra
atualizando-o até os nossos dias.
Nesse universo simbólico entram as oferendas para
Yemanjá e Oxum, princípios das águas, de suma importância
para prover o êxito dos ciclos da pesca que sustentam a
expansão comunal. Itapuã, portanto, magnifica as presenças das
comunalidades africanas, abrindo perspectivas de afirmação
do princípio de ancestralidade que dinamiza o estar no mundo
de muitas comunalidades na Bahia, portadoras de sabedorias
milenares, como temos vivenciado em Itapuã.

3. ITAPUÃ RAÍZES NEGRAS
Compusemos algumas elaborações teórico-metodológicas
nas nossas vivências no âmbito da Associação Crianças Raízes
do Abaeté, em Itapuã, que tem no seu interior um acervo de
fontes primárias interessantes e inéditas para pensarmos a
nossa história. Estamos referindo-nos as fontes orais que têm
uma riqueza especial nos provocando para compor histórias, e
outras formas de comunicação.
Objetivando alcançar o intento que é o de explicitar o
legado dos povos africanos na territorialidade de Itapuã,
conheçamos um pouco, mais detalhadamente, essa presença
em solo brasileiro e seus desdobramentos institucionais.
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Prevenimos o/a leitor/a de que faremos uma breve
abordagem aqui, isso porque a história dos africanos/as, no
Brasil, na Bahia e, de modo especial, em Itapuã exige que
reconheçamos o complexo civilizatório que foi disperso pelo
tráfico de seres humanos tratados como “mercadorias”,
brutalmente, arrancados de seus “solos de origem” (SODRÉ
apud PUNZO, 2003), usurpados de sua condição de nobreza (no
âmbito social/material) e que conseguiram, à custa de muita
luta, resistência e literalmente “sangue”, manter sua dignidade
individual e coletiva preservando o seu rico, complexo e milenar
“acervo” cultural e filosófico-existencial.
Comecemos por entender a Bahia como uma “Roma
Negra”, expressão da saudosa Iyá Oba Biyi, a Mãe Aninha,
fundadora da comunidade-terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. O
legado da Iyá Oba Biyi é abordado nas obras de Luz como
uma importante liderança da tradição africano-brasileira
que se referia a Bahia como uma “Roma Negra”, isto porque,
metaforicamente, ela compreendia a Bahia como uma pólis
que confere existência transatlântica a África; e de outro, se
constitui num marco fundamental de referência à compreensão
da arkhé que funda, estrutura, revitaliza, atualiza e expande as
comunalidades africano- brasileiras (LUZ, 1999).
Luz, N. (2000) destaca que Ruth Landes, antropóloga
americana, que na década de 30 esteve no Brasil, escreveu um
livro intitulado A Cidade das Mulheres, em que destacou que
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na Bahia:
“(...) as mulheres negras encontraram mais
reconhecimento, do seu próprio povo. (...). Uma
distinta sacerdotisa chamou a sua cidade de Roma
Negra, dada a sua autoridade cultural; foi aqui que
as mulheres negras atingiram o auge de eminência
e poder, tanto sob a escravidão como após a
emancipação. Controlando os mercados públicos,
as sociedades religiosas e também suas famílias
“(APUD LUZ, LANDES, 1961, p. 112).

Chamamos a atenção de que o poder feminino é
fundamental na constituição e fundação dos valores que
caracterizam a sociabilidade que vêm dinamizando as lutas de
afirmação dos/as africanos/as e seus descendentes no Brasil.
Feita essas considerações, sobre a reterritorialização dos
valores da civilização africana na Bahia, vamos recuperar nas
contribuições de Pierre Verger (2002, p. 27) alguns ciclos com
periodização e locais de procedência e de destino dos africanos/
as em solo brasileiro:
O tráfico dos escravos em direção á Bahia pode ser
dividido em quatro períodos:
1. - O ciclo da Guiné durante a segunda metade do século
XVI;
2. - O ciclo de Angola e do Congo no século XVII;
3. - O ciclo da Costa da Mina durante os três primeiros
quartos do século XVIII;
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3

148 |Território de População Negra

4. - O ciclo da Baía do Benin entre 1770 e 1850, estando
incluído aí o período do tráfico clandestino.
Itapuã está incluída no cenário “do início do século
passado, os africanos originários do Golfo de Benin, incluindo
as etnias Jeje (Ewe), Nàgó (iorubá), Haussá, Tapa e Benin,
dentre outras, formam aproximadamente metade da população
africana em Salvador” (LUZ, M. 1995, p. 469).
Com a presença maciça dos Nàgó e Jeje na Bahia,
as estratégias de luta com o objetivo de acabar com o jugo
da escravidão proliferaram quilombos e insurreições,
principalmente, em Salvador, entre 1810 a 1835, bem como o
número de irmandades católicas de homens negros cresceram
e foram fundadas comunidades-terreiros, sendo implantados
valores culturais característicos desses povos, afirmando seu
direito à existência no contexto nacional nascente.
Itapuã acaba por se configurar como uma região ou área
e um porto de embarque desses Nàgó e Jeje que predominam,
também, em São Salvador – Bahia. A presença de africanos e o
desembarque de escravizados, em Itapuã e praias próximas, é
fortemente atestada pela memória oral, também, confirmada
por documentos escritos, sobretudo, no que se refere ao
desembarque ilegal. Verger (1983) dá notícia de que:
“Em 1834, a polícia baiana teria apreendido 159 dos 200
escravos desembarcados de contrabando na praia de Itapuã e
destinados a trabalhar na propriedade de José Raposo Ferreira,
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em Santo Amaro de Ipitanga”. O mesmo autor informa, também,
do desembarque, em 1838, numa duna dos arredores de
Itapuã, de um grande carregamento de escravos transportados,
ilegalmente, no brigue Dido.
A vinda forçada dos povos africanos para o Brasil
implantou e fortaleceu a identidade dos valores africanos e
instituições desses povos. Mesmo na condição de escravidão,
o valor do trabalho foi, significativamente, influenciado pela
sociedade africana, por conta, também, das expectativas de
alforria e insurreições.
Na condição de libertas ou escravas, as mulheres
(ganhadeiras) dominavam o comércio de rua como afirma
Vilhena (apud Reis, 1986, p. 199) “se juntam para vender
tudo o que trazem como seja peixe, carne meio assada, a
que dão o nome de moqueada, toucinho, baleia no tempo da
pesca, hortaliças, etc”. Sobre os homens, (LUZ, M.1995, p.482)
“se ocupavam, sobretudo, dos serviços de estiva, cargas e
transporte e os carregadores de cadeira formavam a categoria
mais numerosa”.
Em Salvador, século XIX, os cantos mais conhecidos eram
os dos Nàgó, na rua do Comércio, e na rua das Princesas, dos
Grunci nos Arcos de Santa Bárbara, o dos Haussá, próximo ao
Hotel das Nações, entre outros. Essa organização dos cantos
expandiam as relações de trabalho e coesão social e fortaleciam,
ao mesmo tempo, os africanos na luta por maiores conquistas
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sociais, econômicas e políticas. Luz (1995, p. 485 grifo do autor)
afirma que: “O espírito comunitário dos cantos se desdobrava
nas juntas ou caixas de empréstimos, que visavam estabelecer
fundos para pagamento do resgate através da aquisição da carta
de alforria, e outras necessidades dos associados”.
Sobre as juntas, como afirma Reis (1986, p. 204)
reproduziam instituições africanas como a Esusu, de origem
Nàgó, foram elas que deram as bases econômicas para a
construção das igrejas das “irmandades de homem de cor”.
As irmandades reestruturam relações sociais oriundas dos
centros de irradiação dos valores negros e as instituições da
religião tradicional africana. A primeira casa de culto aos orixás
no Brasil é o Ilé Àse Airá Intilé encabeçada por Ìyá Nassó (alta
sacerdotisa) do culto Nàgó e zeladora do culto a Sàngó no afin
(palácio real). Luz (1995, M. p.487) relata que:
Além das casas de culto aos orixá, outros segmentos
religiosos se implantaram e se expandem na Bahia,
com as sociedades secretas Egugun, voltado ao culto
dos ancestres masculinos, Gelede, voltado ao culto
das Iya-mi Agba, as mães ancestrais, e a Ogboni,
que reúne líderes da comunidade Nàgó. (LUZ. 1995,
pag.487).

As crises políticas e econômicas, características de
aspirações das lutas tanto dos africanos, quanto os chamados
crioulos pela independência, permitiam aos negros sonhar com
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a libertação. Sobre isso Reis (1989) comenta:
Em rebeliões espontâneas ou planejadas, na
capital e nas vilas do Recôncavo, nos engenhos,
fazendas e armações de pesca, os escravos africanos
mantiveram os senhores em estado de insegurança
constante. [...] Invariavelmente os rebeldes foram
derrotados, em alguns casos de maneira brutal, mas
essa insubmissão permanente criou uma tradição
de audácia que impregnaria as relações escravistas
na Bahia nesse período. (REIS, 1989, pag.)

Nesse contexto, conforme podemos verificar em Luz
(1995), uma série de levantes ocorreu, entre eles, consta o de
1814, durante o governo do Conde dos Arcos, mais precisamente,
no dia 24 de fevereiro de 1814, no qual escravizados de Manuel
Ignácio da Cunha e pescadores de Itapuã liderados pelo rei
Francisco e a rainha Francisca (considerados reis e rainhas
pelos insurgentes) se revoltaram e mataram o feitor e membros
da família, dirigiram-se, então para o Recôncavo e seguiram
para Santo Amaro de Ipitanga, onde foi travada uma sangrenta
batalha com as tropas do governo, onde uns foram aprisionados
e outros foram parar em Alagoas. Sobre o desfecho desse
levante, Reis (1996) relata que:
[...]. Durante a revolta os rebeldes mataram 14
pessoas, entre elas escravos que recusaram a
unir- -se a eles, e perderam 58 de seu lado. Dos
que foram presos, quatro terminaram condenados
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à morte e enforcados; muitos foram punidos
com penas de açoite, inclusive quatro mulheres;
23 foram deportados para colônias penais na
África portuguesa. Além desses, mais de duas
dezenas morreram nas prisões por maus tratos.
Entre as vítimas da repressão deve-se também
incluir muitos que de acordo com relato policial,
teriam se ‘suicidado’, afogando-se no Rio Joanes
ou enforcando-se. Parece que os insurgentes que
conseguiram romper o cerco continuaram a luta.
Foram parar em Alagoas, onde teriam planejado um
levante, que afinal não apareceu, com data marcada
para dezembro de 1815. (REIS, 1996, pag.)

Outro levante que merece destaque, ocorrido, também,
em Itapuã, já em 1828, foi registrado por Reis (1996) da seguinte
forma:
Outra rebelião marcante na Bahia, em Itapuã, foi
a de 12 de março de 1828 e o alvo mais uma vez
foi outra armação pesqueira de Manuel Ignácio da
Cunha e Francisco Herculano. Aproximadamente
cem insurgentes saíram de Itapuã em direção a Pirajá
e nesse trajeto queimaram casas e canaviais. Na
Engomadeira os insurgentes foram reprimidos pela
polícia. Uns foram presos, outros desapareceram
pelas matas e um deles, Joaquim, de origem Nàgó,
recebeu cento e cinqüenta açoites como exemplo
para todos/as aqueles/as que se recusavam a
aceitar a ordem escravista colonial. As organizações
quilombolas também foram fundamentais para a vida
dos africanos em Itapuã, que mantinham vínculos
com outras freguesias de Salvador submetidas ao
regime escravista Itapuã também é uma referência
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importante no contexto das insurgências dos
africanos na Bahia, cujas estratégias de luta pela
liberdade de existência constituem um importante
legado para a Rebelião Malê em 1835, uma das mais
importantes das Américas. (REIS, 1996, pag.)

Dos africanos trazidos para Itapuã, alguns foram
designados para trabalhar nas armações de pesca e nos
contratos (engenhos de óleo de baleia), outros para o trabalho
nas fazendas e nos engenhos de cana-de-açúcar, como se pode
comprovar na literatura do tráfico.
Desde a sua “chegada” nas Américas e no Brasil, o povo
negro lutou por sua libertação das mais variadas formas,
através de guerras ou guerrilhas e quilombos. A luta pela
liberdade caracterizou-se pelas revoltas nos porões dos navios,
os suicídios, abortos, envenenamento de senhores e feitores,
acumulação de recursos para compra de cartas de alforria,
insurreições e a implantação de instituições que mantiveram a
continuidade dos valores civilizatórios africanos. (LUZ, M.1995,
p.384) relata que:
Uma das estratégias mais significativas que
caracteriza a história dessa luta de libertação é a
constituição de áreas libertadas, em regiões afastadas
das unidades de produção e dos aparelhos militares
escravistas, chamados quilombos ou palanques, ou
cumbes, etc. Os quiombos se constituíram numa
forma de resistência contra o escravismo colonial,
implantando e expandindo os valores negroSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3
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africanos nas Américas [..].

Esses quilombos foram, ainda, responsáveis como afirma
Luz, M. (1995, p.384) “[...] por quebrar a estrutura capitalista
escravista colonial, além de desgastarem continuamente os
exércitos colonialistas, estabelecendo as bases para a luta de
independência do continente”. Ainda no que se refere aos
quilombos, Nascimento (1981, p. 149 grifo do autor) nos
informa “[...] que eles se constituíram no maior exemplo de
continuidade cultural africana no ‘Novo Mundo’”. Santos
(1985, p. 17 grifo do autor) contribuem afirmando que “[...] “o
mundo do açúcar e Palmares eram como duas nações vizinhas
e inimigas”, antagônicas pela base de princípios e valores”. O
quilombo Buraco do Tatu foi uma territorialidade negra que
perdurou, aproximadamente, duas décadas, compreendendo
o período de 1744 a 1763, ano em que foi destruída por uma
expedição militar portuguesa. Ainda hoje, nota-se a existência
de um local com o nome de Buraco do Tatu, às margens da
Estrada Velha do Aeroporto de Itapuã. Como parte da história
inaugural desse quilombo, os relatos históricos e de moradores
dessa territorialidade contam-nos que em fins do século XVI,
cerca de 40 negros conseguiram atingir uma região afastada
e de dificílimo acesso, cuja geografia beneficiava os objetivos
estratégicos dos negros em sua luta para criar os espaços sociais
necessários à sua afirmação existencial.
Editora Via Dourada

Jackeline Pinto do Amor Divino; Narcimária Correia do Patrocínio Luz | 155

Em Salvador, existiram alguns quilombos dos quais dois
deles se destacaram: o quilombo do urubu, na região de Pirajá
e o quilombo do buraco do tatu, em Itapuã. Os moradores
de Itapuã afirmam que ele existiu próximo à Estrada Velha
do Aeroporto, entre Itapuã e Cajazeiras e uma enorme pedra
representa a história desse quilombo. Nessa pedra, existe um
vão que servia de passagem e esconderijo para os quilombolas
em fuga. Luz, N. (2008) acrescenta a essa história que:
Itapuã era local de embarque e desembarque
de povos africanos. Para cá vieram pessoas que
exerciam lideranças importantes no continente
africano: pessoas que tinham conhecimento sobre
os astros, botânica, biologia, navegação, medicina;
guerreiros, sacerdotes, ferreiros, arquitetos, oleiros,
artistas como escultores, dançarinos, dramartugos,
músicos, filósofos, agricultores, etc. A força da
civilização africana era representada por povos de
distintas regiões da África que vieram capturados
pelo sistema escravista para as Américas durante
três séculos. Mesmo com todas as agressões sofridas
na escravidão, os povos africanos, não abriam mão
de sua dignidade e conseguiram com muita coragem
trazer para as Américas de modo especial para o
Brasil suas formas de viver e manter a riqueza da sua
civilização. Em Itapuã também tem na sua história a
organização territorial do Quilombo Buraco do Tatu
1744 e 1764. O Quilombo Buraco do Tatu mantevese erguido inspirado no modo de vida africano e se
expandiu em áreas importantes estrategicamente
em Itapuã, a exemplo das dunas envolvendo a lagoa
do Abaeté e toda a sua extensão, hoje conhecida
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como Praia do Flamengo, Alameda da Praia, etc.
O Quilombo Buraco do Tatu era uma referência
importante nas lutas contra a escravidão na Bahia
desestabilizando de todas as formas possíveis o
sistema escravista da época. (LUZ, 2008, pag.).

E, assim, se constitui Itapuã, em histórias tecidas através
de insurgências, lutas, revoluções, surgindo com a força,
significado, elaborações de existir e representações sociais que
dignificam os povos tupinambás e africanos.

4. AFRICANIZAÇÃO DO CATOLICISMO EM
ITAPUÃ
Em Itapuã, existem algumas manifestações culturais,
desdobramentos da colonização portuguesa sob influência
católica, mas o que nos chama atenção é que a população
africano-brasileira africaniza, recria, de forma surpreendente,
as formas estéticas dessas manifestações culturais. A esse
fenômeno o professor Marco Aurélio Luz denominou de
“africanização do catolicismo”.
No Brasil, o negro aproveitava o espaço das
irmandades, reconstituindo sua identidade cultural
de origem, e com ela as relações sociais e institucionais
africanas. Além disso, era o local necessário à coesão
grupal que caracteriza as correntes da libertação da
escravidão, gerenciando os recursos necessários
à compra de cartas de alforria. Entre o vaivém do
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chicote do feitor, os padres procurava atuar no poder
de Estado do regime escravista, para preservá-lo....
Mas, desse contexto, soube o negro aproveitar para
a reconstrução do seu mundo existencial e social,
expandindo os valores civilizatórios africanos no
âmbito das sociedades urbanas nascentes no Brasil.
Assim como as contas do Rosário se transmutaram
simbolicamente em signos do culto aos ancestres
africanos, todo o catolicismo no Brasil foi lido pelo
negro como uma obra aberta (Cf. Ecco, 1968, p.) e
completamente transformado pelos valores das suas
culturas de origem.

Em Itapuã, a africanização do catolicismo era constante
e procuraremos ilustrar alguns desses modos africanos de
recriação estética e de conteúdo das festas católicas, como
passaremos a expor aquelas que, de certa forma ainda estão
presentes nas expressões culturais de Itapuã, como: a festa de
Cosme e Damião, o Terno de Reis, a Missa do Anzol e o Culto a
Yemanjá e Oxum.

5. FESTA DE COSME E DAMIÃO
São Cosme e São Damião são santos católicos, mas
cultuados nas comunalidades africano-brasileiras, com rituais
que apelam para seu universo simbólico. Dia 27 de setembro
é o dia da comemoração através de um delicioso banquete,
o caruru de São Cosme e Damião à base de quiabos, etc. Os
gêmeos Cosme e Damião são princípios e na tradição africanoSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3
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brasileira são representados pelos Ibejís:
“Os devotos de São Cosme e Damião costumam
“dar Caruru de Cosminho” em suas casas durante
o mês de setembro e principalmente no seu dia:
27 de setembro. A festa já começa durante os
preparativos, e mexe com todo o comércio de feiras
em Salvador, quando se tem uma procura maior
dos ingredientes para a grande festa e quando a
família se reúne para cortar os quiabos em forma
de cruz e depois em extreitas rodelas, preparar os
temperos, torrar e triturar o amendoim e a castanha,
temperar a galinha e fazer os seus pedidos também.
A quantidade dos quiabos do Caruru, geralmente
chegam aos milhares, a depender da promessa,
devem ser cortados por quem está oferecendo,
mas vale a ajudas de participantes voluntários que
também fazem a sua reza e pedidos aos santos
gêmeos.

Interessante
organizam a festa:

são as formas de comunicação que

Os primeiros a serem servidos são os donos da
festa: São Cosme e São Damião. As oferendas são
precisamente colocadas no altar decorado para a
ocasião procedida a cerimônia, chamam-se os sete
meninos, especialmente convidados para iniciar a
comilança. A tradição manda que se prepare uma
roda de sete meninos. Geralmente é colocada uma
toalha de mesa no chão e as crianças se sentam ao
redor. Eles geralmente sentam-se no chão e comem
em pequenos pratinhos de barro, ou em um único
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grande prato como uma bacia. Não usam talheres,
usam as mãos. Mas algumas mudanças já ocorrem
em torno da tradição do Caruru de Cosminho como
misturar meninos e meninas, comer com talheres;
ao final eles levantam-se e juntos cantam a música
de Cosminho juntos com os outros convidados da
festa.

E, assim, a festa prossegue com cânticos que carregam
no seu conteúdo a estética de valores africano-brasileiros.
São Cosme mandou fazer
A sua camisa azul
No dia da festa dele
São Cosme quer Caruru
Vadeia Cosme, vadeia!
Vadeia Cosme, vadeia!”
Cosme e Damião
Vêm comer teu Caruru
Que é de todo ano
Fazer Caruru pra tu
Vem cá, vem cá, Dois-dois
Vem cá, vem cá, Dois-dois
Africaniza-se a festa que comunica através da culinária e
cânticos o modo de viver da população negra em Itapuã.
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6. TERNOS DE REIS
A festa de reis indica o final do ciclo das festas natalinas.
O terno de reis, ou folia de reis é a dramatização da visita dos
reis magos a gruta onde nasceu o menino Jesus. Em Itapuã, o
terno das flores, fundado por pescadores, dramatiza do jeito
africano-brasileiro a visita dos reis magos e a homenagem a
Jesus. Todos os participantes iam a pé de Itapuã até a Lapinha.
Nesse trajeto, os participantes visitam as casas que tinham, no
seu interior, um presépio convidando o terno a adentrar, cantar,
dançar e em troca recebiam presentes e comida e isso ia pela
madrugada.
A narrativa é assim:
Os reis não sabiam onde estava o menino; em
sua caminhada, encontraram floristas que se
preparavam para levar seus presentes a Jesus.
Juntaram-se a elas e, guiados por uma luzinha,
retomaram a caminhada. Ao longo do percurso,
aparecem os pastores, as pastoras e as ciganas.
Juntam-se ao cortejo e seguem em direção a Belém.
Dessa versão, tiram-se as personagens componentes
do Terno: Reis Magos, floristas, flores, pastoras,
ciganas e estrela-guia. Completando o elenco,
temos a porta-estandarte e sua guarda-de-honra,
a rainha do Terno e o conjunto musical composto
dos seguintes instrumentos: saxofone, sax alto,
clarineta, trompete, contrabaixo, pandeiro, surdo e
banjo.
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Uma das cantigas que abrem o terno:
Licença meus senhores
Que eu aqui quero entrar com alegria,
Trazendo as flores mimosas,
Hoje em tão grande dia.
Alegremente cantamos
Para todos despertar com alegria,
Trazendo as flores mimosas
Pra Jesus oferecer.
Neste presépio,
Alegres e contentes
A Jesus nos prostramos.
Viemos adorar
Ao rei supremo
Ao Senhor soberano.
Cantamos todas,
Alegres e contentes,
Viemos adorar
A Jesus onipotente.
Segue-se o canto dos reis:
Acordai, acordai, nobres senhores!
Escutai, escutai, com atenção:
Que os três reis, que os três do oriente
Jubilosos aqui estão
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Se viemos, se viemos humildemente,
Para visitar a Omessia (ao Messias),
Já trazemos, já trazemos em nosso peito
O coração cheio de alegria.
O primeiro trouxe incenso
Para seu trono incensar;
O segundo trouxe ouro
Para seu trono “adourar”;
O terceiro trouxe mirra
Para seu trono admirar.
O cortejo organiza-se na “casa da mestra”, pessoa
responsável pelo terno constituído de cajado-chefe, estrelaguia, reis magos, flores, floristas, pastores e ciganas. “Ladeando
o grupo feminino, os pastores, empunhando seus cajados
encimados de flores, com lanternas pendentes. O conjunto
instrumental fecha o cortejo”.
É importante salientar que todo esse legado através da
africanização do catolicismo é mais um canal substantivo de
afirmação da alteridade civilizatória africano-brasileira.

7. MISSA DO ANZOL
Outra manifestação que enfatiza a africanização do
catolicismo é a missa do anzol ou de São Pedro, o padroeiro dos
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pescadores, que organizam a celebração sempre no dia 29 de
junho. Começa com a alvorada e culmina com uma celebração
na igreja de Nossa Senhora da Conceição.
O evento conta com uma:
(...) procissão marítima até à maior colônia de
pescadores de Salvador, a Z-6, localizada no bairro.
O percurso não é tão longo. São apenas cerca de
500 metros da Igreja até o barracão da colônia. A
imagem do santo fica no barracão por dois dias.
Nesse período, os fiéis se revezam em rezas e
agradecimentos pelas graças alcançadas.

Os pescadores depositam, no altar, redes, cestos com
peixes, frutas e flores e outros instrumentos de trabalho usados
nas atividades de pesca.

8. CULTO A YEMANJÁ E OXUM
Desde a “chegada” dos africanos em Itapuã que Yemanjá
e Oxum integram o patrimônio de valores que dinamizam a
vida dos “itapuanzeiros”, representando os princípios femininos
que organizam a sociabilidade com o mar. Nesse sentido, as
narrativas ancestrais africano-brasileiras, aqui são assumidas
como elaborações que organizam os vínculos de sociabilidade
em Itapuã. E é a partir de tal perspectiva que trazemos a
narrativa ancestral, contada por moradores antigos, dedicada
ao orixá Oxum que mora nas águas doces.
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: Volume 3

164 |Território de População Negra

Oxum é, também, responsável pela fertilidade. Orixá
materno, doce, melindroso e “arteiro”, gosta de criar inteligentes
estratégias para driblar os que desejam atrapalhar o seu
caminho.
Contam os mais velhos que Oxum morava na lagoa,
perto de ossá e todos os dias Oxum ia à lagoa se banhar; polia
suas pulseiras, seus indés, até que brilhassem igual as estrelas
do céu. Todos os dias, Oxum, a orixá mais bela de todas, lavava
na lagoa seu idá. E ela ia caminhando junto às margens, sobre
as pedras cobertas pelas águas rasas da beira da lagoa. E as
pedras que ficavam no raso da lagoa iam alisando os seus pés,
que iam ficando cada vez mais formosos e macios. Lá na lagoa,
ela sonhava com um amor que um dia viria, espreitando a sua
beleza, exuberância e formosura. Oxum, também, ia brunir os
seus indés e na lagoa lavava, também, o seu punhal. Ela tem
cabelos longos e gosta de perfumá-los, ela é muito estrategista e
tem o poder de conquista muito grande.Tanto foi Oxum à ossá,
que as pedras se gastaram com seu caminhar.Viraram seixos
rolados pelo tempo, modelados e alisados sob os pés do orixá.
Sobre Oxum, Luz (1995, p.75) relata:
Orixá que detém os princípios femininos da
existência, está relacionada as águas correntes, ao
corrimento menstrual, a fertilidade e a riqueza [...]
Associada, com as Ya-mi-Agba, aos grandes pássaros
e aos grandes peixes, penas e escamas simbolizam
progenitura, filhas que se despregam do corpo
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materno.

Luz informa que o orixá “Iemanjá é a patrona das águas
do rio e no Brasil, também das águas do mar, seu nome Iye-onoeja, significa mãe dos filhos peixes”. O azul é sua cor e as suas
filhas são mães, mulheres e filhas gene rosas e cúmplices. [...]
“Dentre seus emblemas, destacam-se o abebe, feito de metal
branco e uma pequena espada. O abebe, que caracteriza o poder
do ventre fecundado, associado aos gestos de suas danças que
imitam as vagas do mar, simboliza o útero que contem filhos”.
Sobre Yemanjá, Luz (1995, p.75) acrescenta:
Iemanjá é orixá patrona das águas do rio e no
Brasil, também das águas do mar, seu nome, Iyeomo-eja, significa mãe dos filhos peixes. Originária
de Nupe, ela é considerada, em algumas histórias
antigas, a mulher de Oraniyan e mãe de Xangô.
Princípio genitor feminino, suas sacerdotisas
paramentadas usam uma coroa, adê, com franjas
de contas caídas sobre o rosto, denotando nobreza e
alta hierarquia. Suas cores são o azul celeste e verde
água, representações diluídas do axé do branco,
poder genitor, e do preto, interioridade e direção.
Dentre seus emblemas destacam-se o abebe, feito de
metal branco, e uma pequena espada. O abebe, que
caracteriza o poder do ventre fecundado, associado
aos gestos de suas danças que imitam as vagas do
mar, simboliza o útero que contém filhos. Filhospeixes contidos no bojo das ondas. Com a espada,
ela abre caminhos, tece o destino e expande seus
filhos para todas as direções. No Brasil é considerada
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a patrona dos pescadores.

Os pescadores têm muitas histórias para contar-nos,
uma delas diz:
Iemanjá é muito forte e dona de rara beleza, por
ser mulher caprichosa ela afoga seus amantes no
mar e como tal, tem apetites extravagantes. Um
certo dia ela saiu de sua morada nas profundezas
do mar e veio à terra em busca do prazer da carne.
Ela é muito sedutora e encontrou um pescador
jovem e bonito e o levou para seu líquido leito de
amor. Seus corpos conheceram todas as delícias do
encontro, mas o pescador era um humano e morreu
afogado nos braços da amante. Quando amanheceu,
Iemanjá devolveu o corpo a praia. E assim acontece
sempre toda noite. Quando Iemanjá se encanta com
os pescadores, que são fortes, bronzeados e bons
amantes. Que saem em seus barcos e jangadas para
trabalhar. Ela leva o escolhido para o fundo do mar
e se deixa possuir e depois o traz de novo, sem vida,
para a areia. As noivas e as esposas correm cedo
para a praia esperando pela volta de seus homens
que foram para o mar, implorando a dona do mar,
Iemanjá que os deixe voltar vivos. Elas levam para o
mar muitos presentes porque ela é muito vaidosa e
dengosa. Ela gosta de flores, espelhos e perfumes e
quando ela se agrada ela traz muitos peixes e deixa
viver os pescadores.

Esses princípios míticos atravessam o dia a dia das
crianças, jovens e mais velhos de Itapuã e constituem canais
de diálogos importantes de vínculos comunitários. São nas
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homenagens a Yemanjá e Oxum, através de oferendas e
outras celebrações que podemos perceber a força dessas redes
comunitárias em Itapuã.

9. PROFISSÕES TRADICIONAIS DE ITAPUÃ
Ô canoeiro bota rede,
bota rede no mar
(...) Cerca o peixe,
bate o remo,
puxa corda,
colhe a rede,
ô canoeiro
puxa rede do mar.[...]
Pescaria
Dorival Caymmi
Composição: Dorival Caymmi
Disponível em http://letras.terra.com.br/dorivalcaymmi/1183842/

10. ALEEIROS E PESCADORES
Itapuã foi uma das referências da caça às baleias no litoral
das Américas, animal em abundância por aqui representando
uma das atividades econômicas mais promissoras no período
colonial. Seus derivados davam muito lucro: carne barbatanas
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(cerdas bucais) para confecção de espartilhos, guarda-chuvas, e
a ossada para fins estruturais e ornamentais, seu óleo, adquirido
da gordura, conhecido, também como azeite de peixe, utilizado,
principalmente, para a iluminação das cidades e ligante da
argamassa. Há registros de que a primeira armação de caça
baleeira no Brasil foi instalada na Bahia, no recôncavo nas
imediações da ilha de Itaparica.
Outras armações foram sendo instaladas devido ao êxito
desse comércio baleeiro: entre elas Pituba, no Rio Vermelho,
Farol da Barra e na “Pedra Furada” como era chamada Itapuã
(devido à cavidade no seu interior). O que ficamos sabendo é
que em Itapuã, como era difícil os barcos atracarem e rebocar
as baleias, não entusiasmou muito os donos das armações de
pesca.
A caça se iniciava entre junho a setembro com a
migração das baleias para as águas quentes, onde
davam a luz, reproduziam-se, e também criavam
seus filhotes. Estes, conhecidos como baleotes,
estupidamente eram arpoados para atração e
vulnerabilidade da mãe que tentara salvar sua cria. As
capturas nas armações da Bahia chegaram a atingir
no auge da caça, picos de até 200 animais ao ano.
Supõe-se que a espécie mais arpoada nos núcleos
baleeiros baianos foi a baleia-jubarte (Megaptera
novaeangliae), sendo que, qualquer outra espécie
que chega-se mais próxima ao litoral também era
caçada. (...) No século XIX as armações baleeiras no
Brasil chegariam a sua decadência, se extinguindo
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em algumas localidades enquanto que na Bahia,
ainda resistiriam durante a segunda metade do
século XIX, onde se desmanchariam as últimas
armações baleeiras situadas na Ilha de Itaparica.

D. Ana Maria, presidente das ganhadeiras de Itapuã, tem
uma casa nesse mesmo local que foi construída pelo seu pai.
Ela nos conta que:
(...) em um tempo em que óleo de baleia fazia parte
da argamassa das construções. Até a década de 1930,
antes de ser proibida caça, toda a vila participava
da extração e armazenamento do óleo nos galpões
chamados mercados. Boa parte das casas era de
taipa coberta de palha e chão de areia.

Sobre a profissão de pescador, testemunhos orais
recolhidos em Itapuã, reforçam a tese segundo a qual os
aborígines da Bahia transmitiram aos colonizadores e aos
africanos muitas das suas técnicas de pesca, tendo ao mesmo
tempo adquirido novas técnicas com eles. Assim é que três
tipos de embarcação caracterizam a pesca artesanal dessa
região: a jangada, a canoa, que teve a sua origem foi difícil de
precisar, pois, tanto pode ser atribuída aos africanos quanto
aos tupinambás – e as embarcações de tradição mediterrânea,
como saveiros e lanchas.
Em Itapuã, a Colônia Z-6 tem 2.800 pescadores
cadastrados, que vivem dos frutos recolhidos do mar e através
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deles sustentam suas famílias. Nas entrevistas realizadas,
constatamos entre os pescadores um profundo conhecimento
dos peixes: comportamento, habitat, reprodução, alimentação.
Conforme dizem esses relatos:
O pescador Nelson dos Santos, 54 anos, acompanhou
toda essa mudança:
“Eu sou filho do Rio Vermelho, mas já faz 40 anos
que estou em Itapuã, lugar que escolhi para morar
por causa do mar ser cheio de peixe, e pescar é
minha vida, isso dá tranqüilidade. Hoje em dia está
tudo diferente, mas daqui não saio nem morto, tem
até cemitério aqui perto!”, conta Pai Veio como é
conhecido.

O pescador Nilson da Colônia Z-6 informa:
“Quem inventou o náilon merece ser enforcado
nele”, brinca o pescador da colônia Z6, Nilson sobre
a substituição do fio de linha pelo náilon. Apesar de
seus benefícios e duração eterna, o náilon queima
muito mais a pele do que a linha. Mas o náilon não
foi o único instrumento que possibilitou uma pesca
moderna. Sondas e barcos motorizados deram início
a pescas mais lucrativas. (...) “Se antes a comida era
esquentada numa fogueira no interior do barco com
muito cuidado para não queimar as linhas, hoje
fogão e gás facilitam a preparação: “Naquele tempo
era fogão de pedra. Tinha que jogar água logo para
apagar, porque ia fogo pra tudo que é lado, ainda
mais com ventos fortes”, diz Nilson. “Os barcos têm
medicamentos, rádio, coletes, bússolas. Não é como
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antes, a base de remo. Quase todos são motorizados.
Não tem mais precisão de sair de madrugada. A
rotina é 6h, 7h da manhã. Levantam, pegam seus
equipamentos, pegam o barco e vão à luta”, completa
o presidente da colônia de Itapuã, Nelson dos Santos,
apelidado de Pai Velho.

E ainda: “Mês passado eu estava passando por aqui e vi
duas toneladas de peixes boiando por causa do gás liberado na
retirada do petróleo. Mas ninguém diz nada, abafam. Isso não
sai no jornal, mas essa é a verdade. ”
Esses pescadores aprendem, desde criança, a lidar com
os elementos da natureza, ensinamento de seus ancestrais,
como também o respeito e preservação com o mar, os peixes, o
rio, as dunas e toda a riqueza da biodiversidade de Itapuã. Nas
falas, são visíveis os sentimentos de insatisfação e indignação.

11. GANHADEIRAS
As mulheres africano-brasileiras de Itapuã, esposas de
pescadores, viviam atividade de ganho pelas ruas, constituindo
um comércio expressivo no espaço urbano de Salvador no
século XIX. Eram mulheres que podiam ainda estar submetidas
à condição de escrava, (então o lucro do que vendia, elas tinham
que dar uma parte ao senhor de escravo), livres e libertas que
conseguiam renda para sustentar seus filhos, suas famílias.
As atividades de comércio e serviços dessas mulheres eram:
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domésticas, quitandeiras, peixeiras, mercandeja, costureiras,
lavadeiras, cozinheiras, mendigas, pedreiras, roceiras, etc.
Em Itapuã, as ganhadeiras peixeiras, recebiam os produtos
dos pescadores e vendiam no varejo. Usavam para a atividade
de ganho tabuleiros, gamelas, cestas e iam vender no mercado
nas feiras livres. Além do peixe e frutos do mar, em geral, outras
iguarias eram: tecidos, frutas de diversas qualidades, carurus,
vatapás, mingau, pamonha, acaçá, canjica, acarajé, bobó, arroz
de coco, feijá de coco, angu, pão- de-ló de arroz, roletes de
cana, cocadas, moquecas. Toda a circulação dessa atividade era
através de cantigas e dramatizações nas formas de comunicar
seus produtos.
Há registros de que as ganhadeiras colaboraram com a
rebelião Malê de 1835, fornecendo comidas e outras necessidades
que desse apoio aos inssurrectos. A mãe do abolicionista Luís
Gama, por exemplo, Luiza Mahim era quitandeira e foi acusada
de participar da rebelião.
Essas mulheres, ainda hoje, lutam e afirmam a sua
condição de mulher negra, as ganhadeiras recriam e contam a
sua história e de seus antepassados através das músicas, dança,
vestuário, comunicações lúdico-estéticas e políticas passadas
de geração a geração.

12. PARTEIRAS
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Trata-se de mulheres que assumem a função de cuidar
de mulheres grávidas e acompanham a gestação até o parto.
Em Itapuã, até os anos 60, a profissão de parteira era muito
solicitada. A maioria das pessoas desta territorialidade nasceu
em casa.
Hoje, essa profissão é reconhecida como um saber
tradicional importante para a preservação da vida de milhares
de mulheres brasileiras que habitam lugares distantes (como
era Itapuã antes das grandes avenidas que ligam ao centro de
Salvador) e que sofrem por não terem os cuidados necessários
na hora do parto. Sobre isso o médico Paulo Viana comenta:
A parteira representa o elo entre a comunidade e o
Sistema Único de Saúde - SUS. Elas têm um trabalho
de atenção integral à saúde da mulher e da criança,
pois acompanham toda a gravidez, conhecem a vida
das famílias, chamam-nas pelo nome e representam
o mesmo nível social e econômico dos clientes, o
que aproxima ainda mais a parteira da mãe. Isso é
fundamental para o momento da gravidez, do parto
e do pós-parto. O parto não é só um evento médico,
é um evento social e familiar que tem a mulher como
protagonista. Então a parteira tem essa capacidade
de interagir de forma mais humana, no sentido
do pensamento mais holístico. Não que não haja
médicos que façam assistência desse tipo. Porém há
uma distância maior entre médicos e médicas e as
mulheres das comunidades indígenas, ribeirinhas,
quilombo, floresta, onde estão as parteiras
tradicionais. Elas têm muito o que ensinar para nós.
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E acrescenta:
“Uma vez, no interior do Amazonas, conversei com
uma médica e uma parteira. E a médica perguntou:
“qual é a diferença do meu atendimento para o seu?”.
Desta forma, a parteira respondeu: “a diferença é
que você tem pressa e eu não”. As parteiras não têm
pressa mesmo, elas acompanham a mãe e isso torna
o parto mais humano.”

O importante aqui é destacar que essa profissão ficou
esquecida entre os moradores/as de Itapuã que não utilizam
mais essa referência para ter seus filhos e isso se deve porque
muitas parteiras já faleceram e não tiveram oportunidade de
repassar seus conhecimentos para outras gerações, e, também,
pelas mudanças de hábitos que vieram com a modernização e
acessibilidade a maternidades entre elas o Hospital Menandro
de Farias próximo ao município de Lauro de Freitas.

13. REZADEIRAS
Ó senhora rezadeira
(...)Reze uma prece com fé
Pra que a raça brasileira
Esteja sempre de pé
Reze pra que o nosso povo
Viva sempre a liberdade
E construa um mundo novo
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Cheio de felicidade
(...)Reze pra que a lua mansa
Nunca deixe de brilhar
E na vida a esperança
Nunca venha nos faltar
Reze pra que a falsidade
Seja sempre superada
E que o amor e a bondade
Andem sempre de mãos dadas(...)
Beth Carvalho – Senhora Rezadeira
Disponível em: http://www.musicasouvir.com.
br/beth-carvalho-senhora-rezadeira.html

As rezadeiras ou benzadeiras são mulheres que utilizam
um repertório simbólico da tradição indígena, afro-brasileira e
católica para curar pessoas acometidas por doenças. Em Itapuã,
era muito frequente a presença dessas senhoras. Hoje são
poucas as que exercem essas funções. Elas usam rezas, folhas,
substâncias minerais, chás, banhos, todo um conhecimento
botânico, inclusive, para tratar quem as procura. Conhecem
todo o tipo de folha, características importantes para cada tipo
de cura. E dão o tom do segredo, dizendo que não basta, apenas,
aprender as rezas, é preciso ter certas habilidades/qualidades.
Tais qualidades dizem respeito a uma conduta
moral. O que implica ser uma mãe carinhosa, ser
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religiosa e devota aos santos, ser temente a Deus,
não difamar os outros e, acima de tudo, não cobrar
pelas curas que realizam. Algumas colaboradoras
afirmaram ter recebido o dom da cura através de
seres sobrenaturais, como anjos, caboclos, visões
e vozes. Sinais que remetem a outras dimensões.
As rezadeiras que obtiveram os saberes das rezas
a partir do aprendizado com os seres de outros
mundos acabam enfatizando tal fato para fortalecer
sua atuação perante a comunidade.

São essas perspectivas sócio-existenciais que continuam
alicerçando esse lugar, elaborações de mundo africano que
se expandem através dos conhecimentos ancestrais que nos
aproximam da vida elaborada com o mar, sol, lua, arco-íris, ar,
dunas, mata e, de modo especial, os coqueirais de Itapuã.

14. PENSARES CONCLUSIVOS
AYÓ, AYÓ, ITAPUÃ TERRITORIALIDADE NEGRA
IMANTADA DE ALEGRIA
Ayó, Ayó, alegria, alegria e assim vamos finalizando com
esse sentimento especial. Refletindo sobre a história dessa
territorialidade rica, exatamente, nas narrativas, histórias
contadas pelos mais velhos. Histórias, contos, narrativas,
músicas, danças, natureza que se revela e surpreende,
encantando de uma forma singular, a história deste lugar.
Cunha (2004, pag.) nos aproximou do seu tear africano,
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e com ele aprendemos que “a educação de base africana é
um exercício de contar histórias e provérbios, de aprender
trabalhando e de se permitir reconhecer a sua sociedade. As
danças, os cânticos, as músicas e os ritmos são as formas
de repetir essas histórias”. E isso é o que faz muito bem os
moradores deste lugar ao narrar às histórias de seus ancestrais.
Ainda segundo o autor “histórias que produzem uma ampla
pedagogia de reflexão sobre a dignidade humana, sobre a
persistência e insistência em torno de projeto de vida: ser feliz,
ser consciente de si e participar do coletivo”.
Estar em contato com o patrimônio, em Itapuã, levanos a estimular crianças, jovens e adultos a saberem um pouco
mais da história dessa territorialidade negra singular no Brasil.
Demonstramos a riqueza da missa do anzol, terno de
reis, caruru de Cosme e Damião, as ganhadeiras, lavadeiras,
rezadeiras e pescadores, reconhecendo esses vínculos de
sociabilidade como linguagens que refletem e expandem a
história da civilização africana na Bahia. Assim, procuramos
ilustrar a influência da civilização africana em Itapuã,
considerando-a uma territorialidade negra que vive a pulsão
de sociabilidade, desdobramentos do legado ancestral africano-brasileiro.
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CAPITULO 7
QUILOMBO RURAL, QUILOMBO SEMIURBANO
E QUILOMBO URBANO: CONCEITOS E
DEFINIÇÕES PARA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
Marlene Pereira dos Santos1
Henrique Cunha Júnior2

1. PRESSUPOSTOS INICIAIS – AFINAL O QUE SÃO
OS QUILOMBOS?
Consideramos que a educação popular, educação do
campo e as diversas denominações de educação com finalidade
de promover a autonomia e as inserções sociais de coletividades
humanas têm como dever o trabalho com as identidades e as
culturas dos grupos sociais de inclusão precária na sociedade.
Inclusão precária significa os grupos que sofrem os processos
de dominação social, cultural, política e econômica.
Os quilombos são os exemplos de comunidades com
inclusão precária na sociedade devido às lutas pela posse da
1 Doutoranda do Programa em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará - PPGE/UFC. Mestra
em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2012), Especialização em Cultura Folclórica Aplicada pelo
IFCE (2010), Graduação em Normal Superior pela Faculdade Kurios (2007). Participa do Fórum de Educação e
Diversidade Étnica do Ceará. Membro do Núcleo de Africanidades do Ceará - UFC. Pesquisadora Colaboradora do
Instituto de Pesquisas da Afrodescendência - IPAD- Brasil.
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terra e os desmandos dos grupos dominantes. As histórias, as
identidades e as culturas são as bases onde repousam os sentidos
de comunidade que produz a força de luta pelos direitos sociais
dos grupos de inclusão precária. As identidades exercem um
papel duplo, primeiro da integração do grupo social, a sociedade
em geral, pelo seu reconhecimento pelo reconhecimento dos
seus valores, prática sociais, conhecimentos e anseios, segundo
pela sua integração à educação e pela existência de conceitos
e currículos que dinamizem a importância dos grupos sociais.
As identidades são reconhecimentos coletivos de memórias
comuns, de necessidades de vidas em comum, de anseios
sociais em comum, de existências em um mesmo território
as identidades são construções sociais coletivas que estão em
constante transformação.
Para as comunidades negras, devido à permanência
das bases das culturas negras é possível tratar as identidades
coletivas e as memórias coletivas com os conceitos de
ancestralidade. Pensando a ancestralidade como um processo
de quatro tempos: as histórias do passado distante e mitológico,
as histórias do passado próximo, as do presente e as que estão
sendo construídas para o futuro. A ancestralidade é um conceito
que reúne os seres humanos em coletividades e os lugares
onde esses seres constroem as suas vidas. As territorialidades
geográficas são ancestrais, sendo que devemos considerá-las
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nas suas formas materiais e imateriais.
A importância dessa abordagem reside no fato de
entendermos que as territorialidades são dinâmicas, elas
se transformam, mudam com as mudanças dos territórios,
assim também, as identidades seguem o mesmo percurso,
acompanhado com as atualizações constantes da memória
coletiva. Sendo assim, é importante a constante revisão dos
conceitos de quilombo para uma constante adequação dos
currículos e práticas da educação em quilombos.
O conceito de quilombos e a percepção política e social
sobre essas populações negras denominadas de quilombos
variaram através dos tempos, mas teve um considerável papel
político para o movimento negro no Brasil.
Os estudos e as publicações de livros sobre quilombos
são significativos, sendo que podemos citar as contribuições
de Clovis Moura como um marco importante e histórico nessa
área de conhecimento. Este artigo apresenta a importância dada
ao conceito de quilombo em diferentes momentos da história
brasileira e as variações de percepção sobre o significado
das comunidades de quilombos para os movimentos negros.
São apresentados, também, os meios com os quais essas
organizações impulsionam a sociedade nessa discussão.
Quilombo é um termo associado aos estudos sobre
comunidades negras rurais e suas identidades. O conceito de
quilombos na atualidade cita uma formulação guiada pelos
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conceitos de patrimônios materiais e imateriais, sendo definidos
e reconhecidos com base na cultura quilombola.
Neste artigo são revistos marcadores dessa transformação
conceitual. Para tais entendimentos, definiu-se como objetivo
conceituar quilombo, território, identidade, patrimônio cultural,
pois, esses elementos vêm ligar elos fundamentais para o
entendimento e valorização da história e educação brasileiras,
há uma diversidade e as perspectivas presentes na vivência da
nossa sociedade. Pesquisar sobre quilombo e ser professora
formadora do programa Ação Escola da Terra instigou abordar
esse tema. Por constituir-se um marco histórico que deve estar
presente, de forma positiva, na história, na nossa sociedade e,
principalmente, na educação.
A formação histórica do Brasil nestes quinhentos últimos
anos é bastante diferente da ocorrida nos países europeus devido
à existência de um sistema de produção escravista criminoso
de duração de quase 350 anos. Nesse período estabeleceuse a importação compulsória e sistemática de trabalhadores
africanos para o desenvolvimento econômico da colônia
portuguesa e depois do império brasileiro.
A colonização do Brasil é realizada por uma mássica
vinda de africanos e a reprodução dos seus descendentes, o que
constituiu uma estrutura social, pondo em oposição africanos
e europeus, conhecimento africano e conhecimento ocidental,
culturas africanas e culturas europeias. No campo das relações
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intercontinentais, existiu, também durante 400 anos uma
intensa luta entre nações africanas e europeias resultando em
três grandes problemas para humanidade, num grande sistema
colonial de dominação dos povos africanos pelos europeus,
a implantação do escravismo criminoso nas Américas e o
subdesenvolvimento econômico das nações africanas.
O continente africano, durante a Idade Média, era,
economicamente, mais desenvolvido que a Europa e se tornou
subdesenvolvido. Resultante desses sistemas de dominação
foi produzida uma ideologia de inferioridade social e de
desqualificação social para o trabalho dos povos africanos e dos
descendentes que podemos denominar como racismo contra
as populações negras. A escravização de africanos deu-se em
período menor em todos os demais países das Américas, sendo,
portanto, no Brasil o mais longo e mais intenso tráfego de
trabalhadores aprisionados do continente africano.
Resultando na estrutura social brasileira uma importante
desigualdade social entre as populações de descendes de africanos,
populações denominadas como de negras e negros, em relação
às populações de descendentes de europeus, denominados como
brancas e brancos. O que produziu como reação a existência
de movimentos sociais das populações negras. Deixamos claro
que negros e brancos são apresentados neste texto sobre a ótica
da história social e não como raças biológicas, portanto, mesmo
tendo ocorrido as misturas populacionais os grupos resultantes
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têm a polarização social entre os denominados negros (mulatos
e morenos) e os denominados brancos.
Como explica o historiador Walter Rodney (1942 –1980)
(RODNEY, 1972), esses dois grandes processos, do escravismo
criminoso nas Américas e da colonização europeia na África, o
continente africano ficou subdesenvolvido, retrocedeu na sua
dinâmica econômica, social e política e a Europa expandiu-se.
As reações aos escravismos e aos processos de escravização
tiveram uma intensa reação das populações africanas e
afrodescendentes, em cuja parte produziu a fuga dos locais
de trabalho e organização de um sistema de comunidades de
autodefesa conhecido como quilombos.
Neste texto apresenta o desenvolvimento do conceito de
quilombo, a presença de quilombos no Ceará e as forma de
como os sistemas de educação deram respostas aos movimentos
negros no tratamento sobre a educação quilombola.

2. O CONCEITO DE QUILOMBO E APONTAMENTO
SOBRE SUA CONSTITUIÇÃO NO ESTADO DO
CEARÁ
Como a maioria dos meios de informação e os meios
educacionais trabalham, de maneira precária, os assuntos
sobre a população negra então, quando a maioria da população
pensa, ou fala em quilombo, logo nos reportamos para um lugar
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no meio dos matos, para onde os negros escravizados fugiam,
no entanto, quilombo é mais do que espaço físico que, esse fato
leva-nos a pensar e buscar subscrevermos um novo conceito, a
partir da educação e das relações étnico-raciais.
Não só como local de fuga ou resistência, mas como
busca espacial, é que, por todo o país, agrupamentos negros
rurais, suburbanos e urbanos, construíram-se ao longo dos
anos, formando um território que é social- histórico, através da
manutenção e reprodução de um modo de vida culturalmente
próprio. As especificidades dos quilombos residem nesse modo
de vida culturalmente próprio e nas lutas empreendidas pela
manutenção do território.
O conceito de quilombo na história do Brasil apresenta
várias conotações, desde reunião de negros fugidos para o
mato, até o atual significado baseado na constituição brasileira
(SANTOS, 1995). Os quilombos ganharam um estatuto novo
na história política brasileira com o seu reconhecimento como
Comunidades de Remanescentes de Quilombos na Constituição
de 1988. Tratado como comunidades tradicionais com direitos
à terra que ocupa vemos a importância dos quilombos como
lugar de resistência, de lutas, e sobretudo lugar de africanidade e
negritude. Negritude é uma forma política de autodeterminação
e valorização da população negra surgida na década de 40,
que podemos entender como um conceito que trata a cultura
e a história numa perspectiva da qualificação social que tinha
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sido roubada pelas teorias da dominação racista. A perspectiva
da negritude implica numa revisão da história escrita no
ocidente sobre as populações negras no mundo e isto impacta a
reformulação do conceito de quilombo e que foi muito nutrido
pelas práticas políticas e culturais dos movimentos negros
devido à necessidade de autorreconhecimento das populações
negras e suas especificidades no âmbito do movimento social.
Ser valorizado e respeitado, socialmente, foi sempre um dos
desejos das populações negras no Brasil e expresso nos diversos
movimentos sociais negros.
Sobre as origens da palavra quilombo, podemos encontrar
algumas informações, sendo a mais conhecida a do professor
Kabengele Munanga:
A palavra Kilombo é originária da língua banto
umbundo, falada pelo povo ovimbundo, que se
refere a um tipo de instituição sociopolítica militar
conhecida na África Central, mais especificamente
na área formada pela atual República Democrática
do Congo (antigo Zaire) e Angola. Apesar de ser um
termo umbundo, constitui-se em um agrupamento
militar composto pelos jaga ou imbangala (de
Angola) e os lundos (do Zaire) no século XVII
(MUNANGA, 2004).

Das origens históricas africanas vindo às definições
atuais, podemos ver que não pode ser reduzido apenas ao
passado sendo uma boa definição a seguinte:
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Quilombo, ou melhor, reminiscência não é coisa do
passado, está em movimento no processo histórico e
apresentam problemas sócio-econômicos, jurídicos
contemporâneos. Precisam ser devidamente
reconhecidas na atualidade histórica e não
estereotipada ou negada suas permanências que na
lógica histórica foram adaptadas, revigoradas como
todas as histórias em interação com os tempos,
que sempre foram dinâmicas. O reconhecimento
histórico é fundamental tanto para obtenção de
direitos sociais como para o processo de construção
de identidade (DANTAS, 2009, p. 48).

A definição, acima, é resultado de uma longa construção
de ideias e conceitos que veremos adiante, sendo que a origem
de quilombo como uma palavra africana tem uma importância,
pois marca uma continuidade histórica, vem do kilombo, com
vários significados nas sociedades africanas. Segundo Dos Anjos
(2006, p. 46), “a palavra quilombo tem origem na língua banto,
e se aproxima de termo Congo, significa ‘lugar para estar com
Deus’.” Dos Anjos (2006) ressalta essa sacralidade na luta que
os negros tiveram que empreender para manter-se nas terras
que eles conquistaram:
Na Lei de Terras do Brasil, de 1850, os africanos e
seus descendentes foram excluídos da categoria
de brasileiros e classificados apenas como libertos.
Mesmo que tivessem comprado, herdado ou recebido
terra em doação, eram frequentemente expulsos
dos territórios escolhidos para viver. Assim, para
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o povo quilombola a terra sagrada e comunitária
passou a ter outro significado: a luta para mantê--la,
exatamente como faziam os seus ancestrais (ANJOS,
2006, p. 62).

Na Constituição Brasileira de 1988, o direito das
comunidades de quilombo foi consolidado dentro do item
comunidades rurais e comunidades tradicionais. A formulação
de comunidades tradicionais foi baseada no conceito de
patrimônio histórico e cultural.
A nossa Constituição reconhece quilombo dentro do
conjunto das comunidades rurais tradicionais e diz que são
comunidades que no passado, realizaram o enfrentamento à
sociedade escravista criminosa. Trata-se de populações com
especificidades históricas e culturais, mas inseridas dentro da
categoria população negra. O reconhecimento dos remanescentes
de quilombo indica uma história de movimentos sociais de
luta pelo direito à terra e ao patrimônio cultural. Quilombos
ou comunidades de quilombo fazem parte das reivindicações
históricas, econômicas, políticas e sociais, pautadas pelos
movimentos negros.
Os quilombos têm aspectos espaciais, temporais e
culturais próprios. Constituem uma herança africana que, ao
longo de décadas, realizam, naturalmente, no fazer de todos
os dias, transmissões de conhecimentos técnicos, científicos,
religiosos e culturais de origem africana. No estado do Ceará,
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dada a formação ideológica de negação da presença negra na
constituição histórica local. O reconhecimento da existência de
comunidades de quilombos, ou de comunidades negras rurais
é muito recente, embora desde a origem do povoamento do
estado, se noticie a existência de quilombos (NOBRE, 1988).
Hoje, eles fazem parte, sobretudo, do discurso social atual, já
sendo reconhecidas mais de 80 comunidades no Ceará.
Através da diversidade de processos, as populações de
africanos e seus descendentes construíram comunidades no
meio rural brasileiro ao longo dos séculos, por motivos diversos
e por processos, também diversos. Existiram comunidades
de coletividades de pessoas que estavam livres do escravismo
criminoso (não eram mais escravizados), mas que em função
das pressões das desigualdades sociais optaram pela vida em
regiões distantes das cidades que lhes permitiam autonomia de
vida. E com a Constituição Federal de 1988, por meio do artigo
68 das Disposições Transitórias, o estado brasileiro buscou
reconhecer as comunidades remanescentes de quilombos como
todas as comunidades negras rurais, possibilitando a todas o
direito de propriedade das terras que ocupam:
Art. 216. Inciso 5 - Ficam tombados todos os documentos
e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos. Disposições Transitórias - Art. 68- Aos remanescentes
das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas
terras são reconhecidas a propriedade definitiva, devendo o
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Estado emitir-lhes os títulos respectivos (CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL, 1988).
O Decreto 4.887/03 regulamentou os procedimentos
para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação
e titulação das terras ocupadas por esses grupos. A publicação
desse decreto institui, também, que a caracterização dessas
comunidades como remanescentes de quilombos deve ser
atestada mediante autodefinição dos membros das próprias
comunidades.
Estes decretos reconhecem a denominação histórica
de quilombos ou de mocambos como lugares de moradia de
população negra ou de origem africana, portanto mocambo é
tratado como sinônimo de quilombo.
Na prática, a titulação das terras é a última etapa de
um processo em três etapas, somente a titulação garante o
direito à propriedade da terra. Na primeira etapa, é necessário
o autorreconhecimento, ou a autodefinição da comunidade
e a solicitação do reconhecimento pela Fundação Cultural
Palmares, órgão do Ministério da Cultura.
A ideia do reconhecimento é baseada no recolhimento
e na organização do patrimônio cultural da comunidade, sua
memória coletiva e histórica. Obtido o reconhecimento na
Fundação Cultural Palmares, a etapa seguinte consiste na
solicitação da titulação no INCRA. O processo no INCRA depende
de um laudo antropológico, elaborado pelos antropólogos
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desse órgão. O laudo é um documento resultante de um estudo
sobre a história, cultura e uso do território pela comunidade de
quilombo. A dificuldade burocrática é a demora desse laudo,
devido ao número reduzido de profissionais de antropologia.
No caso do Ceará, existe apenas um antropólogo para
todo o estado e uma demanda de mais de 30 localidades, sendo
necessário, em média, um mês para cada laudo. Vemos então
que, para reconhecimento das suas terras, os remanescentes
precisam se autodefinir como quilombolas, o que também
significa perceberem-se como negros/as. Essa dificuldade
é devido às informações controvertidas do que é ser negro
e as imposições e assimilação do racismo e o menosprezo
que atinge a sua cultura. Aos que foi dada a possibilidade de
perceber a importância de sua cultura, já se colocam de forma
mais afirmativa e combativa perante a sociedade envolvente,
inclusive assumindo sua negritude. Assim, o desconhecimento
explícito do texto do artigo 216 da Constituição de 1988 é
relativizado pela prática de valorização de suas manifestações
culturais, reconhecidas como patrimônio imaterial brasileiro.
O Ceará é um estado que construiu uma forte resistência da
população em se definir como negra ou descendente de negros.
Mesmo com o censo demográfico do IBGE indicando um alto
índice de pretos e pardos (64%), permanecem as declarações
de que no Ceará não há negros. O fato de se acreditar, de
forma ideológica, que no Ceará não há negro, implica que não
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teríamos cultura negra e nem comunidades de remanescentes
de quilombos.
No passado, o Instituto Histórico do Ceará foi uma
das organizações que trabalhou a ideia de que no estado não
haveria negros, visto que a produção escravista tinha sido fraca
em comparação com a dos estados de Pernambuco e Bahia.
A negação oficial da existência de negros no Estado era dada
pelas pesquisas vindas desse órgão e as suas afirmações não
eram problematizadas.
A discussão sobre a população negra no Ceará tomou força,
a partir de 1980, com os movimentos negros e, principalmente,
com o Movimento dos Agentes Pastorais Negros – APN,
particularmente, entre 1985 e 1995. RATTS (2009) lembra que
foi um período de renascimento do movimento negro:
[...] na década de 80 nasce o movimento negro
no estado, o que desencadeia um processo de
afirmação da presença negra nos bairros e favelas
de Fortaleza e em vários municípios do interior
através, principalmente, da formação de grupos.
(RATTS, 2009, P.19).

Depois, na década de 90 em diante, os movimentos negros
passaram a enfatizar as revisões da história do Ceará para
combater as afirmações errôneas realizadas pelos historiadores
sobre a formação populacional cearense, enquanto branca ou
indígena, dando importância diminuta à população negra.
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Nessa revisão, foi produzido um número considerável
de dados e indicadores acerca da existência de produção
escravista e de concentração de trabalho escravizado, nas
cidades e no campo, nas várias regiões do atual estado do
Ceara. Também, é importante considerar que a presença de
populações negras nas diversas regiões do estado não se deve,
apenas, ao escravismo criminoso e a condição de escravizado.
As populações negras livres migraram para essa região devido
a tropeiros, comerciantes, boiadeiros, fatos religiosos e um
número importante de outros condicionantes históricos.
Hoje, com a influência desses debates dos movimentos
negros e a interferências de diversas instituições da sociedade,
tais como Ordem do Advogado, universidades, sindicatos
rurais, coletivos de professores negros, Associação Brasileira
de Pesquisadores Negros, conselhos da participação negra e
ONGs, já temos um movimento de comunidades negras rurais
que em determinado tempo histórico se autoidentificam como
comunidades de quilombo e passam a solicitar do estado
e da federação direitos presentes na Constituição de 1988,
notadamente, políticas de ação afirmativa. Assim, encontramos,
cada vez, mais, comunidades negras cearenses identificando-se
como negras e quilombolas.
O quilombo é, também, parte do movimento social e rural,
entre os movimentos que lutam pela posse da terra. Entretanto
a pauta da luta dos quilombos difere da pauta da maioria dos
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movimentos rurais e, nem sempre, sua caracterização como tal
é evidente, pois ele não luta em primeiro lugar, apenas, pela
reforma agrária.
Para os quilombos a luta contra o racismo é tão importante
como a luta pela terra, também, os quilombos possuem uma
história de herança cultural africana que é importante para a
identidade dos quilombolas. O combate ao racismo, a obtenção
de respeito social na região é uma das lutas fundamentais das
comunidades de quilombo. O racismo antinegro que produz
a ausência de direitos sociais na prática, os preconceitos e as
discriminações marcam, de forma muito sofrida, a vida das
populações negras rurais.
Os quilombos constituem um fenômeno histórico
que apareceram em todas as Américas e Caribe com nomes
diferentes. O nome mais comum nas Américas é o de marrons
ou maroons na Jamaica, na maioria das ilhas do Caribe e Guianas
(BEZERRA, 2012). Palanques em Cuba e Panamá, também em
Cuba usa o termo cimarrón.
Os quilombos constituem uma das instituições mais
antigas e permanentes da história do Brasil e da Américas.

3. A EVOLUÇÃO SOBRE AS IDEIAS DE
QUILOMBOS NA HISTÓRIA DO BRASIL
No período escravista, quilombo ou mocambos tinham
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como definição os ajuntamentos de negro, que eram os
conjuntos com mais de cinco casas ou malocas. Essas definições
eram dadas pela sociedade escravista para justificar a repressão
pelas autoridades (REIS; GOMES, 1996).
É provável que o antropólogo negro, baiano, Edson
Carneiro, tenha sido o primeiro estudioso sistemático da
história do quilombo dos Palmares a escrever sobre o assunto
em 1947. O livro “O Quilombo dos Palmares: 1630 –
1695” (CARNEIRO, 1947) contou com uma primeira
edição muito festejada pelos movimentos negros que estavam
em grande evidência no Rio de Janeiro e em São Paulo, com
importantes movimentos, como o Teatro Experimental do
Negro (NASCIMENTO, 1982), sendo reeditado em 1956 e
1958. Outro livro de importância e pouco conhecido, que passou
despercebido do grande público, foi o “Reino de Palmares”
escrito por M. Freitas e publicado em 1954 pela biblioteca do
Exército Brasileiro.
Nas universidades brasileiras, foi a antropóloga Maria de
Lourdes Bandeira uma das pesquisadoras pioneiras nos estudos
sobre a identidade étnica das comunidades negras rurais, tendo
como base a geografia. A identidade dos grupos negros adquire
um enfoque de territorialidade, que configurou uma situação
de autoridade e que demarca uma especificidade. As relações
sociais passam a ser analisadas com um recorte racial e a base
territorial, como determinante, é marcada pelo uso da terra. São
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incluídos os modos de produção e sistemas de trocas, relações
sociais e políticas com as comunidades vizinhas e as formas
de sociabilidade internas, as festas e expressões culturais, bem
como a memória social. Maria de Lourdes Bandeira reúne e
conecta todos os fatores considerados hoje determinantes na
compreensão das comunidades de quilombos. Realizou seu
estudo pioneiro da territorialidade negra de Vila Bela em Mato
Grosso (BANDEIRA, 1988).
A professora da Universidade Federal de Santa Catarina,
Ilka Boaventura Leite, através de um núcleo de pesquisas, vem,
desde 1991, fazendo estudos sobre comunidades de quilombos
no sul do país e tornou-se uma das principais referências para a
discussão das identidades e cidadania das comunidades negras
rurais e bairros urbanos. O Núcleo de Estudo sobre Identidade e
Relações Interétnicas - Nuer realizou um número importante de
projetos, estudos e publicações, que contribuiu, decisivamente,
para as metodologias, enfoques teóricos e empíricos, sobre
os laudos de reconhecimento das comunidades de quilombos
(LEITE, 1996).
Os estudos geográficos voltados para quilombos
exerceram a tarefa de determinar a grandeza numérica e as
densidades das comunidades de quilombos nas diversas regiões
do Brasil. Na geografia, neste trabalho, destaca-se o professor da Universidade de Brasília, Rafael Sanzio
Araújo dos Anjos (ANJOS, 2005, 2011).
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A definição de quilombos ou de remanescentes de
quilombos, na atualidade, é vinculada à dimensão territorial,
ou seja, o território define a comunidade de quilombo. Os
territórios para a definição das comunidades de quilombo
podem ser retirados dos enfoques dados por Santos (1996)
para espaço geográfico e território que por sua vez se apoia na
definição de patrimônio cultural.
Desta maneira, com a produção humana há a
produção do espaço. O trabalho manual foi sendo
relegado a segundo plano e a maquinaria foi sendo
cada vez mais usada até chegar a automação. A
produção do espaço é resultado da ação do homem
agindo sobre o próprio espaço, através de objetos,
naturais e artificiais. Cada tipo de paisagem é a
reprodução de níveis diferentes de forças produtivas,
materiais e imateriais, pois o território também faz
parte do rol das forças produtivas (SANTOS, 1996,
p. 64).

Entre os seres humanos e a natureza, existe uma relação
que é cultural, política e técnica, assim, o espaço geográfico é
um espaço, historicamente, construído.
O território ganha sua importância na definição de
configuração territorial. A configuração territorial é para Milton
Santos (1996) uma totalidade que articula o espaço geográfico
a um conjunto da sociedade. O território tem valor econômico,
não apenas pelas suas partes, mas pelo todo da sociedade que
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classifica e o torna institucional e atribui a ele valor social e
econômico.
Na atualidade, algumas definições conceituais de
comunidades de quilombos ou de remanescentes de quilombos
são produzidas como respostas à necessidade de solução de
problemas estruturais, históricos, culturais e jurídicos dessas
populações, havendo uma identidade de patrimônio cultural e
de bens materiais e imateriais. Território, cultura, identidade
e história são as categorias mais comumente presentes na
discussão conceitual de quilombos como patrimônio histórico
ou cultural.
O conceito de quilombo foi pensado no campo da
identidade cultural, do território e da permanência histórica.
O termo patrimônio cultural pode ser visto como material
e imaterial, mas ambos ligados à produção da identidade e
da territorialidade (LARAIA, 2004). Embora o pensamento
nacional predominante no campo de patrimônio cultural tenha
trabalhado por muito tempo com a ideia de monumentos e
a ideia de patrimônio material, visando à preservação, hoje
essas noções foram ampliadas e formatam um conceito de
patrimônio cultural fundamentado na referência aos processos
culturais. Ressalta-se que a preocupação com a construção de
um adequado conceito de patrimônio incide na discussão entre
a nação, a identidade e a territorialidade nacionais. Assim então,
identidade e territorialidade são dois requisitos fundamentais
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para a referência cultural e essa, por sua vez, para os conceitos
ampliados do que vem a ser o patrimônio cultural material e
imaterial. Essa referência cultural tem forte vinculação com
a relação de pertencimento no sentido de “nossa identidade”
“nossa territorialidade”.
Atualmente, devido às novas percepções sobre
comunidades negras rurais e à definição de quilombos e
remanescentes de quilombos, temos visto que comunidades
rurais e “urbanas,” que, antes se viam como mestiços ou brancos,
estão se definindo como negras, passando a ter uma consciência
política e afetiva de cor negra, configurando-se como famílias
negras. Esse fato está muito presente na realidade recente do
estado do Ceará. Desta forma, podemos concluir que os negros
enfrentaram um passado difícil, seu espírito de luta pela
dignidade permanece e cria uma nova perspectiva, marcando
um novo tempo para a vida em comunidades negras rurais
como remanescentes de quilombos. Assim, também, buscam
uma educação que respeita e valoriza sua história e cultura.
No passado, um número grande de comunidade de
pescadores e de agricultores espalhou-se pelo país. Muitas
dessas comunidades eram de maioria negra e localizaram-se
fora do perímetro urbano das cidades. No entanto, aparecem
novas cidades e as cidades cresceram, os territórios passaram
por novas dinâmicas econômicas como a construção de
novas infraestruturas de estradas, portos e canais, resultando
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que as comunidades negras interioranas e do litoral ficaram
próximas às cidades ou dentro das cidades. Essas comunidades
apresentam duas características: as de bairros urbanos, ou de
bairros rurais negros (SANTOS, 2012). Gerando duas novas
nomenclaturas de quilombos urbanos e semiurbanos.

4. A IDENTIDADE COLETIVA ENQUANTO FATOR
DE CONHECIMENTO
A definição de identidade sofre na atualidade muitos
ataques. Visto que a identidade tem determinado a existência de
grupos sociais diferenciados e com direitos sociais diferenciados,
surge um campo político de disputa pela afirmação, ou pela
negação das identidades. Certamente, as identidades não são
fixas, são dinâmicas como a história. A identidade coletiva e
individual como aponta Ciampa é um problema político e de
direitos sociais.
A questão das políticas de identidade de grupo
envolve a discussão sobre a autonomia (ou não),
que se transforma para os indivíduos em indagações
sociais sobre a autenticidade (ou não) de identidades
políticas, talvez refletindo duas visões opostas,
dependendo de se colocar a ênfase na igualdade –
uma sociedade centrada no estado – ou na liberdade
– uma sociedade composta por indivíduos. (CIAMPA,
2002, pg 134).
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Desde o advento das Nações Unidas e da Declaração dos
Direitos Humanos, a confirmação da identidade de um povo
funciona como instrumento do direito de autonomia desse
povo (NAÇOES UNIDAS). Os direitos sociais das populações
negras, porém têm sido postos em discussão, ou em contestação
quando se afirma não existirem, no cotidiano da sociedade,
identidades negras brasileiras. Questionar quem é negro, o que
é o negro, mostra a dificuldade de reconhecimento da identidade
negra (SANTOS, 2010). Para os movimentos negros e para as
comunidades de quilombo, a existência de uma identidade
coletiva, cultural ou política é uma questão de sobrevivência. Da
existência da identidade surgem os marcos de valores culturais
e sociais comuns. Dela são reconhecidos os direitos sociais e
civis.
A identidade tem sido discutida ao longo da história do
conhecimento humano por diversas correntes de pensamento.
Uma delas é a corrente da psicologia social, em particular, a
vertente da psicologia sócio-histórica (SILVA,
2000; CIAMPA, 2002). A identidade tem a ver com o
psiquismo humano e com as formas de vida, com as localidades
onde as populações se instalam e com os embates que enfrentam
para viver através da história e da formação da sociedade. A
identidade implica na fixação do indivíduo e dos grupos de
indivíduos ao meio físico.
Silva (2000) ressalta a importância das relações de poder,
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de cultura e das relações sociais na formação da identidade, na
sua fixação ou na sua desestabilização. No presente, temos os
movimentos contrários às comunidades de quilombo, forçando
a desestabilização da identidade quilombola. Os argumentos
sobre a mestiçagem, também, são formas de contestação
da existência de uma identidade quilombola. Na fixação da
identidade social do grupo, Silva, afirma que:
é necessário criar laços imaginários que permitam
ligar pessoas que sem eles, seriam simplesmente
indivíduos isolados, sem nenhum sentimento de
terem qualquer coisa em comum (SILVA, 2000, p.).

Não se trata, apenas, de convivência em uma sociedade,
mas do estabelecimento de laços comuns. Dentre essas ligações,
a própria luta elaborada como movimento social reforça os
elos de identidade. No caso dos quilombos, a identidade é
reconhecida, sobretudo, por apelo à história oral e a memória
coletiva (SANTOS, 2010).
Outra forma de abordar a identidade e sua formação é
através do reconhecimento do patrimônio histórico e cultural.
O patrimônio histórico e o direito à valorização desta leva a se
reconhecer as identidades individual e coletiva (NOUGUEIRA,
2008).
Podemos pensar em definir comunidades de quilombo e
remanescente de quilombo como um território de identidade
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coletiva de uma população afrodescendente, demarcada
pela história social dessa comunidade, sendo que os laços
de identidade são descritos pela memória coletiva e pelas
transformações da cultura do grupo social. Para tal, podemos
fazer uso tanto da definição de patrimônio cultural, como da
história social comum nessas comunidades. Dessa maneira, a
identificação e reconhecimento das comunidades de quilombos
poderiam, ter forte apelo à história coletiva, aos laços de
identidade entre os membros e uso comum do território.
Quilombos e comunidades de quilombos, ou de
remanescentes de quilombos são movimentos sociais rurais,
que se enquadram na nomenclatura dos movimentos sociais dos
anos 80. Embora já existentes desde épocas muito anteriores,
esses movimentos sociais somente recebem visibilidade com a
constituinte, dentro da ótica dos movimentos negros. E vista
à teoria dos movimentos sociais, podemos classificá-los como
movimentos sociais rurais de luta pela terra (LEITE, 2004).
Quando nos referimos à memória de negros, geralmente,
aparece a pergunta, o que ela tem de particular? Essa memória
difere de outras memórias? Acreditamos que sim, devido à
relação entre oralidade, memória e cultura. Cada grupo social
tem a sua forma de trabalho da memória dado pelos tipos de
fatos sociais que têm maior importância nessas comunidades.
Um exemplo marcante é o que se refere à memória de grupos
urbanos negros com relação ao samba e ao carnaval. A memória
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aparece nos relatos guiados pelas composições dos sambistas
(VARGENS, 2001). Portanto, a memória coletiva de populações
negras, devido à base cultural processada, será, neste estudo,
denominada como memória de negros quilombolas.
Estamos trabalhando com a hipótese de que as memórias
coletivas e mesmo a individual sejam produto da cultura
realizada numa determinada sociedade, num determinado
período histórico.

5. CONSIDERAÇÕES – QUILOMBOLAS PATRIMÔNIOS
CULTURAIS
Acreditamos que o enfoque sobre os fatos (materiais ou imateriais)
que são importantes, ou não para os indivíduos, guardam uma relação
intima com a cultura. Sendo assim, a memória é, em parte, resultado
do patrimônio cultural e histórico de uma localidade.
Os bens culturais de uma rua compõem o acervo cultural, ou
repertórios culturais dos seus habitantes e frequentadores. Esse
patrimônio de bens culturais e históricos é parte das operações
da memória e constitui, também, uma das áreas de formação das
identidades coletivas. Quem morou a infância toda numa determinada
rua, ou num determinado bairro, tem impressões e lembranças comuns
a outros moradores do mesmo período e adquirem valores sobre esses
fatos de forma muito semelhantes. Esse conjunto de lembranças são
fatos registrados na memória, que opera sobre a ideia de pertencimento
ou não à determinada realidade social, econômica, política e cultural
condicionada pelo bairro, ou pela rua.
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Embora a mobilidade entre áreas diversas possa ser grande
numa sociedade e mesmo que os sistemas de informação sejam amplos,
ainda, a vida de uma maioria de pessoas é condicionada pelas áreas das
localidades de vida.
Cada localidade teria, nos seus habitantes, as suas formas de
cultura coletiva e produziria as suas identidades, como também as suas
memórias coletivas.
As memórias, portanto, são um produto dos grupos sociais.
No caso das populações vivendo em áreas de maioria negra, temos a

formação de uma memória negra, relacionada à cultura negra
local e correlacionada à identidade negra. Essas memórias
de negras e negros são, portanto, resultado da vivência em
territórios de maioria negra. Para a pesquisa afrodescendente,
temos admitido e comprovado esse processo em diversos
trabalhos (SOUSA, 2010; SILVA, 2011; LIMA, 2001).
Concluímos que existe uma forte ligação entre os
elementos dos patrimônios culturais, materiais e imateriais,
com a memória e as identidades coletivas dos grupos sociais, no
caso os grupos sociais afrodescendentes. São processos sociais
(históricos e culturais) particulares, específicos e irreprodutíveis
em outras condições.
Dentro dos parâmetros do conhecimento africano, esta
relação entre memória e patrimônio cultural é forte, as sim,
temos que a memória coletiva é um reflexo em grande parte
da existência de bens patrimoniais, sendo também, a memória
coletiva um patrimônio cultural.
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Concluímos, também, que a educação quilombola, no seu
desenvolvimento como educação no campo, precisa compreender
e abordar a identidade quilombola, a territorialidade dessa
população e a cultura. Desse conjunto devem resultar os
currículos, as práticas pedagógicas e propostas educacionais.
Embora a maioria das comunidades de quilombos sejam
rurais, surge, na atualidade, as especificidades de comunidades
quilombolas de bairros rurais negros e de bairros urbanos com
a tradição da ruralidade dos quilombos.
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CAPITULO 8
PROCESSOS EDUCATIVOS E LUTAS
SOCIOAMBIENTAIS: O PAPEL POLÍTICO DAS
MULHERES QUILOMBOLAS DO CUMBE/
ARACATI – CEARÁ NA DEFESA DO TERRITÓRIO
TRADICIONAL1
João Luís Joventino do Nascimento2
1. INTRODUÇÃO – RACISMO AMBIENTAL – DO
QUE TRATA?
A temática Racismo Ambiental no Brasil é um tema
novo, que está em construção em torno do debate sobre Justiça
Ambiental. O movimento por justiça ambiental americano
surgiu a partir de uma articulação criativa entre lutas de caráter
social, territorial, ambiental e de direitos civis. Esse movimento
nasceu no estado da Carolina do Norte/EUA, no ano de 82 e
está relacionado à questão racial, pois debate a imposição
desproporcional – intencional ou não – de rejeitos perigosos às
comunidades de cor. (ACSELRAD, 2004).

1 Esse artigo é parte da dissertação de mestrado realizada na linha de pesquisa Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola da FACED/
UFC, sob a orientação da Profa. Dra. Joselina da Silva – UFRRJ.
2 Mestre em Educação Brasileira (2014), pela Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação - FACED/UFC; Linha Movimentos
Sociais, Educação Popular e Escola; Eixo: Sociopoética, Cultura e relações étnicorraciais. Graduando Licenciatura em História com ênfase em
Educação do Campo e Questão Agrária - PRONERA, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA (2015). Especialização em História e
Cultura Africana e dos Afrodescendentes para Formação de Professores de Quilombolos (2011), pela Universidade Federal do Ceará - UFC e
Especialização em Museologia (2010); Faculdade Vale do Jaguaribe - FVJ. Possui graduação em Ciências da Religião pela Universidade Estadual
Vale do Acaraú - UVA (2008). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino--Aprendizagem.
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Na Faculdade de Educação, no Programa de PósGraduação em Educação – FACED/UFC, esse trabalho fez parte
de um conjunto de pesquisas que o Eixo Sociopoética, Cultura
e Relações Étnicorraciais, da linha Movimentos
Sociais, Educação Popular e Escola desenvolveu para
discutir alguns conceitos atuais que abordam questões como;
raça, racismo, preconceito, religiosidade, discriminação, justiça
ambiental, racismo ambiental, africanidades, quilombo, gênero,
conflitos socioambientais, dentre outros.
No Brasil, essa temática está relacionada à questão da
cor e com uma serie de casos de injustiça ambiental e conflitos
socioambientais, ocasionados pelo modelo de crescimento
econômico em vigor no país (HERCULANO, 2006).
As atividades econômicas desenvolvidas dentro das
comunidades e territórios tradicionais são responsáveis pela
desorganização das práticas culturais, o que vai gerar sérios
impactos nos processos educativos comunitários. Mas são
as mulheres as que mais sofrem com as consequências do
crescimento econômico capitalista, que destrói vidas, costumes,
degrada a natureza e privatiza os bens comuns. Neste sentido,
precisamos entender as formas e nuances de como esses projetos
se instalam dentro das comunidades costeiras do Ceará e quais
os impactos de suas ações na vida das mulheres quilombolas
pescadoras do mangue do Cumbe, que se organizam para
denunciar as injustiças ambientais e passam a lutar por um
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território comunitário livre das ameaças econômicas.
Dentre os diversos conflitos socioambientais causados
pelos projetos econômicos da carcinicultura – criação de
camarão em cativeiro e da instalação dos parques de energia
eólica, dentro do território quilombola do Cumbe, no município
do Aracati, litoral leste do Ceará, destacamos o cercamento
expulsivo da comunidade, tirando o direito de ir e vir dos
comunitários, a privatização de áreas públicas de uso coletivo, o
desmatamento de espécies nativas como carnaubais e áreas de
mangues, mortandade de caranguejos, poluição das águas dos
rios e gamboas ameaçam a renda local e soberania alimentar,
comprometimento do abastecimento de água, dentre outros.
Esses impactos afetam, principalmente, a vida das
mulheres, que além das tarefas domésticas, são elas as
responsáveis a lutar pela garantia dos territórios costeiros,
contra a perda da terra e a privatização dos bens ambientais
(ANAIS, 2010).
Nos últimos anos do século XX e início do século XXI, a
Comunidade Quilombola do Cumbe/Aracati vem sofrendo com
a implantação de três grandes projetos capitalista:
1º – A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece,
que chega em 70, trazendo diversos problemas como: a
diminuição das águas das lagoas periódicas, o que aumentou o
avanço das dunas na direção da comunidade, a privatização das
águas e encostas das dunas, e com a retirada excessiva de águas
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das dunas aconteceram mudanças drásticas na fauna e flora
local, além da água ser comercializada e vendida para própria
comunidade a custos bem altos.
2º – A CARCINICULTURA - criação de camarão em
cativeiro, em 90 que, também, vem causando diversos problemas
sociais e ambientais como: privatização do manguezal,
gamboas e áreas do rio, impossibilitando os pescadores/as de
pescar em algumas áreas de manguezal, mortandade de peixes
e caranguejos, desmatamento de mangue, ameaça de vidas,
utilização de dinheiro público, divisão e conflito com a própria
comunidade, apoio político e corrupção dos órgãos ambientais.
3º - A instalação de parques de energia eólica nas
dunas em 2008, causando problemas como trânsito de carros,
máquinas e equipamentos pesados dentro da comunidade;
desrespeito à comunidade; apoio do município, estado e União;
destruição de dunas fixas e móvel; terraplanagem de dunas
e lagoas; destruição de sítios arqueológicos históricos e préhistóricos; ameaça à estação de captação de água do município
de Aracati; exploração da mão de obra local; avanço das
dunas na direção da comunidade; alteração da paisagem e do
modo de vida; privatização das áreas públicas; desequilíbrio
ambiental; perda da identidade cultural; utilização de recursos
públicos; falácia de “desenvolvimento” e “energia limpa”;
criminalização de lideranças e movimento de resistência;
falácia de geração de emprego e renda; privatização do acesso
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ao campo de dunas, lagoas periódicas, sítios arqueológicos e
praia; prostituição das jovens – “filhos dos ventos”; inoperância
dos órgãos de fiscalização; assédio moral; proibição do direito
de ir e vir e flexibilização da legislação ambiental. Esse é o tipo
de “desenvolvimento” que chega à comunidade, que privatiza
tudo, destrói a relação de uso desses espaços, reafirmando
toda uma discussão que está em curso no país sobre o racismo
ambiental.
Muitas das comunidades tradicionais, como os
quilombolas e costeiras, ainda hoje sofrem com o preconceito
e racismo enraizado, no seio da sociedade, e com a falta de
políticas públicas, invasão de seus territórios comunitários
por grandes grupos de empresas gerando diversos conflitos
socioambientais (PACHECO, 2007).
Com a falácia de desenvolvimento, baseado em produção
de monoculturas, diversos grupos humanos são expulsos de
suas áreas onde, tradicionalmente, exerciam suas atividades,
seja na produção de artesanato, cultivo da terra ou pesca
artesanal.
No caso da comunidade quilombola do Cumbe, ninguém
pode mais ir, tranquilamente, a Santa Cruz/cemitério, lugar
sagrado para comunidade, onde estão sepultados nossos
antepassado, além de ser um lugar de oração e promessas
onde são depositados diversos ex-votos ao pé da cruz. Como,
também, a algumas áreas de manguezais, rio e gamboa por
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conta das fazendas de camarão, que cercam tudo e impedem o
povo de andar, livremente, nesses lugares de práticas culturais
e educativas. Para andar, livremente, pelas dunas, ir à praia,
tomar banho nas lagoas, visitar os sítios arqueológicos, tem
que ter permissão da empresa eólica (NASCIMENTO, 2010).
Desta forma, observa-se que a ordem econômica
capitalista e patriarcal, inferioriza grupos humanos, nesses
casos temos o caso das mulheres quilombolas pescadoras do
mangue do Cumbe, no qual o sistema separa e hierarquiza
a produção e a reprodução, destinando aos homens a esfera
produtiva, na qual estão às funções de forte valor social, e às
mulheres a esfera reprodutiva, onde são realizados os trabalhos
domésticos e de cuidado (MALERBA, 2010).
Com base nos exemplos e realidades vividas em muitas
comunidades rurais, as desigualdades sociais entre homens e
mulheres estabelecidas pela sociedade patriarcal, resultam em
negações de direitos, inclusive, na negação ou subalternização
de formas de ser, como no caso das mulheres pescadoras do
Ceará, que lutam para provar que a pesca é também uma
atividade realizada por mulheres. É que percebemos o grande
desafio que recaem sobre essas mulheres diante das críticas
sobre elas, quando rompem com essa estrutura posta e passam
a exercer atividade política, intervindo na sua realidade e,
também, a reivindicar por melhorias das condições de vida nos
territórios tradicionais.
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2.
O
PAPEL
POLÍTICO
DAS
LUTAS
SOCIOAMBIENTAIS
REALIZADAS
PELAS
MULHERES QUILOMBOLAS DO CUMBE/
ARACATI – CEARÁ
A comunidade quilombola do Cumbe, no município de
Aracati, litoral leste do Ceará, distante da capital Fortaleza, 160
km. É uma comunidade formada, na sua maioria, por pescadores
e pescadoras do mangue, agricultores e agricultoras, artesãos
e artesãs e demais ofícios. É na sua relação com seu território
quilombola e suas práticas culturais: pesca de caranguejos,
mariscos, peixes, formas de cultivar a terra, artesanato em
tecido (labirinto) e recursos naturais (materiais descartados
pela natureza), histórias, tradições, saberes e modos de fazer –
que a diferencia dos demais grupos que vivem na zona costeira
do Ceará.
O quilombo do Cumbe é margeado pelo rio Jaguaribe,
manguezais, arnaubais, gamboas32 e diversas fazendas de
criação de camarão em cativeiro a oeste, campo de dunas
móveis e fixas, lagoas periódicas, mar e parques de energia
eólica a leste. Compondo, assim, a única Área de Preservação
Ambiental do município de Aracati – APA de Canoa Quebrada,
que inclui as comunidades dos Estevãos, Canoa Quebrada,
Cumbe, Canavieiras e Beirada.
A comunidade quilombola do Cumbe, certificada pela
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Fundação Cultural Palmares, em 2014, é composta por 168
famílias, aproximadamente, 702 pessoas, entre crianças,
jovens, adultos e idosos. Dessas, 100 famílias se autodefinem
como quilombolas. “Cumbe é uma palavra de origem africana
que significa quilombo. Cumbe é o nome que, na Venezuela,
se dá aos quilombos – comunidades formadas por negros
no período escravista. Mucambo ou mocambo tem o mesmo
sentido” (RATS, 2002).
Sobre a discussão e da “invisibilidade” que passam as
comunidades quilombolas rurais cearense CUNHA JR (2010),
assim define:
A dificuldade na abordagem sobre as culturas
de base africana na cultura do estado é vista
por nós como um problema ideológico, inserido
nas relações 32 Gamboa é um afluente ou braço
do rio como é conhecido popularmente. Sociais
entre população subalterna sinalizada como
afrodescendente e população dominante referida
como eurodescendente. Existem procedimentos de
natureza de uma ideologia de negação da existência
de população afrodescendente no Ceará marcada
pela afirmação persistente de que no estado não há
negros (CUNHA JR. 2010, pág. 106).

Por outro lado, mesmo que nas suas histórias, memórias
e atividades diárias apresentem elementos da cultura africana,
e alguns pesquisadores/as (DANTAS, 2009) e (RATTS,
2002), apontem o Cumbe como sendo uma comunidade de
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maioria negra/quilombola, percebe-se que o povo que vive na
comunidade, ainda, expressa uma dificuldade em se reconhecer
como negro/a, embora contém as histórias dos negros. Isso
acontece, por conta de toda uma carga negativa de preconceitos,
construída, historicamente, sobre o ser negro, sem destacar
sua importância e contribuição para o desenvolvimento dos
povoados, regiões, cidades, estados e país.
A partir das pesquisas de QUEIROZ (2007), TEIXEIRA
(2008), DANTAS (2009), PINTO (2010) e ANAIS (2010) sobre os
conflitos socioambientais vividos na comunidade quilombola do
Cumbe com a chegada de dois grandes projetos de crescimento
econômico como a carcinicultura – criação de camarão em
cativeiro em área de manguezal e da instalação de parques
de energia eólica no campo de dunas móveis, é que iremos
aprofundar a discussão sobre os processos educativos e lutas
socioambientais: o papel político das mulheres quilombolas do
Cumbe/Aracati – CE na defesa do território tradicional.
Para isso, é necessário compreender e entender a
dinâmica social e ambiental da zona costeira do Ceará e das
diversas comunidades ao longo do litoral cearense. Tecer um
entendimento sobre as ausências dos serviços públicos, em
especial, dos direitos sociais básicos das mulheres pescadoras e
das suas lutas e reivindicações, junto às colônias de pescadores,
Ministério da Pesca e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
para serem reconhecidas e valorizadas como sujeitos de direitos
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(ANAIS, 2010). Graças ao movimentoorganizado realizado
pelas mulheres quilombolas, pescadoras, artesãs e camponesas
nas diferentes comunidades e territórios pesqueiros, é que as
bandeiras das lutas feministas ganharam a dimensão política
da defesa da terra e do território tradicional. Hoje, são elas
em maioria, a estarem a frente dos processos, desenvolvendo
ações políticas e educativas, como importante instrumento de
transformação social e emancipação das comunidades costeiras.
Com base nas informações colhidas durante as entrevistas
sobre os conflitos socioambientais causados por esses projetos
econômicos, as mulheres quilombolas pescadoras do mangue
do Cumbe, ressaltam que sempre estiveram e estão nas frentes
de lutas pela defesa e garantia dos territórios comunitários
pesqueiros, contra a perda da terra e da privatização dos bens
comuns. Mas urge agora que a estas se somem às lutas pelos
direitos das mulheres e pela superação das desigualdades de
gênero (ANAIS, 2010).
O papel político desenvolvido pelas mulheres quilombolas,
pescadoras, artesãs e agricultoras contra as violações de
direitos e por direitos na Zona Costeira do Ceará é uma luta
permanente, pela garantia do território comunitário pesqueiro
e afirmação dos povos do mar. Neste sentido, faz-se necessário
o reconhecimento das capacidades políticas das mulheres
pescadoras, articulação e liderança frente às lutas comunitárias,
sua forma de intervir nos movimentos a partir de uma fala que
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explicite as questões que todo dia estão postas nas suas vidas
(ANAIS, 2010).
No caso do Cumbe/Aracati, vale ressaltar, que foram elas,
as mulheres quilombolas pescadoras do mangue as primeiras
a estarem a frentes das lutas por direitos comunitários e a
denunciar as formas como esses projetos econômicos chegam à
comunidade causando diversas violações de direitos e injustiça
ambiental. Ao defenderem seus territórios comunitários,
modos de vidas, costumes, saberes e modo de fazer, muitas
vezes precisam da permissão dos maridos, da família e da
comunidade, para não serem acusadas pelo abandono de suas
casas. Segundo TEIXEIRA (2008):
As observações e as entrevistas realizadas na fase
exploratória da pesquisa na comunidade do Cumbe,
em Aracati, evidenciaram que além dos impactos
ambientais físicos importantes, os quais por si só já
se repercutem de forma relevante, comprometendo,
particularmente, a segurança alimentar das
comunidades atingidas, a carcinicultura tem
afetado a vida da comunidade do Cumbe, no que
diz respeito aos aspectos de dimensões econômicas
outras, sociais e culturais, e em relação à saúde e
ao trabalho, e ao estarem inter-relacionados fazem
parte do cotidiano da comunidade que os vivencia
com inteireza (TEIXEIRA. 2008, pág. 27).

De acordo com as participantes da pesquisa, nos últimos
anos do século XX e início do século XXI, a comunidade
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quilombola do Cumbe/Aracati vem sofrendo com os impactos
negativos dos projetos econômicos que se instalaram nas
terras da comunidade, o que vem dificultando o processo da
regularização fundiária do território quilombola de uso coletivo.
Por estarem na linha de frente das lutas comunitárias,
como também, da responsabilidade das atividades domésticas
e demais cuidados, as mulheres quilombolas pescadoras do
mangue analisam essa situação com preocupação, pois, além
dessa tríplice jornada de trabalho, onde muitas delas não são
valorizadas, o que vem aumentando a criminalização e os
acirramentos dos conflitos internos dentro da comunidade. Pois
o fato de pescarem não as isenta das outras responsabilidades
da casa, resultando no acúmulo de intensas e ininterruptas
jornadas de trabalho que, além de não serem considerados
“trabalho”, dificultam a participação política na busca pelos
seus direitos, porque ainda têm a responsabilidade da casa e da
família (ANAIS, 2010).
Diante dessa realidade, podemos afirmar que o
crescimento econômico da carcinicultura e dos parques de
energia eólica, no caso da comunidade quilombola do Cumbe/
Aracati é o principal violador de direitos humano. Sendo as
mulheres quilombolas pescadoras do mangue, negras e pobres,
as que mais sofrem as consequências dessas atividades, o que
vai trazer sérios impactos para a vida comunitária, aumentando
o racismo ambiental dentro dos territórios quilombolas e
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tradicionais.

3. INJUSTIÇA E RACISMO AMBIENTAL NA
COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUMBE/
ARACATI – CE
As atividades comunitárias desenvolvidas na comunidade
quilombola do Cumbe, de uma forma geral, pouco a pouco,
a exemplo da pesca artesanal, da agricultura familiar e do
artesanato, vão sendo substituídas por novas atividades
econômicas, que obedecem à lógica capitalista e ameaçam
a persistência de modos de vida, pois desconsideram a
heterogeneidade social, econômica e cultural da comunidade
(QUEIROZ, 2007).
Dentre os elementos mais significados na comunidade
do Cumbe/Aracati, temos o manguezal, como um importante
santuário da vida marinha e sobrevivência comunitária. O
manguezal é cheio de vida e garante vidas, é um santuário
ecológico, seu cheiro combinado à sua paisagem alimenta a
alma de dezenas de pescadores/as que, diariamente, vão pescar
para garantir a soberania alimentar da família e recurso para as
despesas diárias como água, luz, gás, vestuário, saúde, dentre
outros.
As mulheres pescadoras entrevistadas relatam a
importância e o significado da sua participação à frente das lutas
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comunitárias na busca dos direitos comunitários. “Lutamos
não só pelos nossos direitos, mas pelos direitos de toda a
comunidade”. E falam da importância que o lugar/território
comunitário representa para cada um/uma dos que moram na
comunidade e também dos que chegam por algum motivo. Por
fim, relatam suas experiências à frente das lutas políticas pela
afirmação dos povos do mar, identidade negra/quilombola, pela
preservação do meio ambiente, direito à cidadania e respeito
aos seus modos de vida.
Essas mulheres negras, pobres, analfabetas das letras,
outras alfabetizadas, donas de casas, responsáveis pelo
trabalho doméstico, educação dos filhos, cuidado da família
e pescadoras, são as protagonistas e sujeitas de suas próprias
histórias, principalmente, as voltadas sempre para as antigas
paisagens, antes das destruições/explorações ocasionadas por
diferentes processos desenvolvimentistas. Essas memórias que
estão sendo estudadas servem como instrumento para alicerçar
uma defesa crítica e embasada nas realidades vividas, e que
vêm sendo impactadas por mudanças de ordem econômica.
A luta em defesa do modo de vida e pela regularização
fundiária do território quilombola, contraria a exploração das
pessoas “escravizadas pela modernidade” pelo crescimento
econômico de atividades como a carcinicultura e pela instalação
dos parques de energia eólica, minam as práticas culturais, as
memórias, espoliam a história desse povo, dessa comunidade,
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dessas mulheres (NASCIMENTO, 2011).
Diante desse cenário, temos conceitos importantes que
merecem ser discutidos sobre a questão ambiental vivida pelas
comunidades quilombolas no país, quando têm seus territórios
invadidos por atividades econômicas incompatíveis com as
práticas tradicionais.
O debate por justiça ambiental feito pelos movimentos
sociais, tem influenciado, decisivamente, as discussões políticas
sobre a noção de bem público, e assim, descaracterizando a
lógica dos governos e empresários, em afirmar que a expansão
econômica capitalista, dentro das comunidades e territórios
tradicionais, como sendo de interesse social. Sobre justiça
ambiental PACHECO (2006) nos diz que:
Quando se fala de Justiça Ambiental está implícito,
nessa expressão, o conceito de “social”, inerente à
essência da Justiça em si. Da mesma forma, quando
falamos de Racismo Ambiental, não descartamos em
nenhuma hipótese o combate ao chamado racismo
institucional ou à forma como ele se manifesta nas
nossas vidas e no nosso dia-a-dia: o preconceito.
Muito ao contrário, o que procuramos é expor
melhor essa chaga, dissecar essa ferida purulenta e
denunciá-la como parte de um todo que deve ser
combatido e derrotado, se desejamos um mundo
novo - ético, justo e democrático (PACHECO, 2006,
p. 07).

Sobre injustiça ambiental ACSELRAD (2009) define:
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[...] mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do
ponto de vista econômico e social, destinam a maior
carga dos danos ambientais do desenvolvimento
às populações de baixa renda, aos grupos raciais
discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos
bairros operários, às populações marginalizadas e
vulneráveis (ACSELRAD, 2009, p. 41)

E sobre racismo ambiental HERCULANO (2006) escreve:
Racismo Ambiental é o conjunto de ideias e práticas
das sociedades e seus governos, que aceitam a
degradação ambiental e humana, com a justificativa
da busca do desenvolvimento e com a naturalização
implícita da inferioridade de determinados
segmentos da população. Esses comportamentos
afetam – pescadores/as, negros, índios, migrantes,
extrativistas, trabalhadores/as pobres, dentre outros,
que sofrem os impactos negativos do crescimento
econômico e a quem é imputado o sacrifício em prol
de um benefício para os demais. (HERCULANO,
2006, p.11).

A discussão sobre o tipo de “desenvolvimento” que
chega às comunidades tradicionais do Ceará e a luta por
justiça ambiental encabeçada por diferentes seguimentos
sociais precisam estar dentro das pautas diárias das lutas
socioambientais. Nesse caso, precisamos fazer chegar, nos
diferentes espaços públicos, as histórias e memórias de um
povo que vem lutando, diariamente, pela defesa de suas terras
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e seus territórios de uso coletivo.
Um povo que quer continuar vivendo do seu modo de
vida comunitário, sendo respeitado em sua diversidade cultural
e ambiental, sendo visto como pessoas – cidadãos e cidadãs de
direitos. Para isso, precisamos ampliar a discussão sobre justiça
ambiental, dando voz aos sujeitos que estão nas comunidades
e territórios impactados com as atividades econômicas, nesse
caso, as mulheres quilombolas pescadoras do mangue do
Cumbe.

4. CONSIDERAÇÕES – AMBIENTALIZANDO
NOSSO TERRITÓRIO E RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS
Os processos educativos e as lutas socioambientais
travadas pelas mulheres quilombolas do Cumbe/Aracati – CE
na defesa do território tradicional, mostra-nos a importância
política dessas ações como ferramenta pedagógica de combate
às injustiças ambientais e ao racismo ambiental.
Nessa luta por justiça ambiental, as mulheres quilombolas,
pescadoras, artesãs, agricultoras, indígenas, pobres e negras
são as que mais sofreram e sofrem os impactos causados pelo
crescimento econômico instalado dentro das comunidades e
territórios tradicionais de uso coletivo.
Na zona costeira do Ceará, sob a liderança das mulheres,
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homens, idosos, jovens e crianças formam uma grande ciranda
à beira mar, para lutar pelos seus direitos comunitários e contra
as violações de direitos impostas pelos governos e empresários.
Nesse sentido, são muitas as dificuldades enfrentadas pelas
mulheres pescadoras para exercer funções políticas e serem
sujeitos de suas próprias histórias.
As invasões dos territórios comunitários pelos projetos
econômicos retratam uma realidade cruel vivenciada,
diariamente, nas comunidades rurais. São diversas atividades
financiadas com dinheiro público, apoio político e inoperância
dos órgãos ambientais responsáveis pela proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais. Diversas denúncias, casos e
injustiça ambiental e racismo ambiental foram levantados neste
trabalho a partir das falas das participantes desta pesquisa. O
que requer o combate imediato de todo tipo de prática que
tenha, no seu bojo, ações racista de descriminações, preconceito
e machismo.
Assegurar o avanço da regularização fundiária dos
territórios quilombolas, pesqueiros, indígenas e do povo
do campo é garantir o direito constitucional dos povos e
comunidades tradicionais, em especial, o direito das mulheres.
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