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No século XXI foi gestado na promessa cientíﬁca de grandes
mudanças dos procedimentos cientíﬁcos. A sociedade da era do
conhecimento e da informação gestaram muitas das transformações do século vinte baseadas na ciência cartesiana e disciplinar
que foram contestados no ﬁnal do século e mudanças dos procedimentos cientíﬁcos anunciados. A palavra complexidade surgiu
desde meados do século passado como pauta da ciência e como
base de novas realizações em virtude da Teoria do Caos e das análises sistêmicas. A inclusão da complexidade nas análises cientíﬁcas indicava a necessidade de superação do paradigma cartesiano
racionalista ocidental da produção da ciência disciplinar. Indicam
também a impossibilidade de objetividade cientíﬁca e da resolução
da certeza universal dos resultados. A história crítica com base em
modelos de classe social ﬁcou profundamente abalada, autores
prognosticaram o ﬁm da história, não que a humanidade não teria
mais história, apenas que a história procuraria diversidade de
enfoques e de matéria empírica, de modelos com marcadores
diversos dos séculos XIX e XX. O livro Insurgências urbanas e
rurais das populações negras é em síntese um marcador da existência de uma série de fatos patrimoniais produzidos pelas populações negras, produz e reproduz os enfoques dos esforços de
renovação das ciências humanas e da introdução do protagonismo
social das populações negras na produção da sociedade.
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SÉRIE CONHECIMENTO AFRICANO E
AFRO-BRASILEIRO
Os diretores
A história arqueológica das civilizações africanas remonta a mais de 10.000 anos e constituíram um grande acervo
de conhecimento para a humanidade de onde reconhecemos às
escritas, as filosofias, as matemáticas, a medicina e os urbanismos como invenções africanas. As sociedades africanas de uma
maneira geral atingiram no passado grande nível de desenvolvimento cultural e intelectual que obteve o seu esplendor entre
os séculos segundo e décimo sexto da era cristã. As invasões
otomanas e depois europeias subdesenvolveram o Continente
Africano nos séculos seguintes. Um dos fatores deste subdesenvolvimento foi à existência do sistema criminoso de escravismo
nas Américas para onde imigraram pela força mais de 10 milhões de africanos. Como a principal mão de obra na formação
da sociedade brasileira durante quatro séculos foi a do trabalho
forçado da população negra, constituída de africanos e descendentes, os conhecimentos e práticas de vida destas populações
irrigaram a vida brasileira. Os sistemas de dominação europeu
e eurocêntricos produziram o escravismo criminoso e racismo
antinegro, além de formas de desqualificação social da população negra no Brasil, sendo que quem colonizou o Brasil foram
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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africanos e seus descendentes. Como resultado deste imenso
processo, tanto a flora quanto a fauna brasileira foram alteradas pelos produtos e conhecimentos africanos. A sociedade
brasileira é debitaria das sociedades africanas nas suas tecnologias e modos de adaptação das populações à produção nos
trópicos. Portanto definimos que: Africanidades é um conceito que marca a unidade do conhecimento africano mesmo na
presença de uma diversidade de povos e populações. Existe um
eixo civilizatório africano partindo das civilizações do rio Nilo,
denominadas Etiopês, Núbias e Egípcias que dissemina e transforma o interior do Continente Africano. E Afrodescendência é
a organização desta diversidade africana na diáspora brasileira.
Refere-se às populações africanas transportadas para o Brasil, e
que aqui reorganizaram os seus conhecimentos em novos moldes e possibilidades. São populações que vivenciaram o escravismo criminoso, e se inseriram no capitalismo racista antinegro de forma atuante procurando soluções possíveis para seus
modos de vida. A população negra brasileira, a cultura negra e
o protagonismo social desta população determinam o caráter
particular da história afrodescendente. As especificidades da
sociedade brasileira em relação às europeias são diversas levando a produção de cultura e histórias diferenciadas, sendo que
estas especificidades são mais relevantes, quanto às populações
africana e afrodescendente. Muitos conhecimentos específicos
sobre as populações africanas e afrodescendentes estão sendo
produzidos pelas universidades brasileiras e por pesquisadores
sem a devida circulação destas informações. A Série ConheciEditora Via Dourada
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mento Africano e Afro-brasileiro é parte do esforço em divulgar a produção de conhecimento existente sobre as populações
negras no Brasil e da sua interação com as demais populações.
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SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO DA SÉRIE, 7
Os diretores

APRESENTAÇÃO, 13
Os organizadores

CAPÍTULO 1, 19

AS RODAS DE SAMBA, CAPOEIRA E XIRÊ NA
FESTA DE IEMANJÁ: RELIGIOSIDADE, FRUIÇÃO,
CULTURA E RESISTÊNCIA

Flávio Cardoso dos Santos Junior
Any Brito Leal Ivo
Fabio Macedo Velame

CAPÍTULO 2, 58

A CASA E O QUINTAL DA FAMÍLIA SALVADOR
COMO TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA NEGRA

Joana D’Arc de Oliveira Oliveira
Márcio Antonio Lino
Editora Via Dourada

Liz Santo Macdedo
Fabiana Oliveira Palmeira

CAPÍTULO 3, 80

QUINTAL DA DONA ANITA: PATRIMÔNIO CULTURAL NO QUILOMBO DE NAZARÉ

Marlene Pereira dos Santos
Henrique Cunha Júnior

CAPÍTULO 4, 100

PATRIMÔNIO DE QUILOMBO: ATIVAÇÕES DA
CULTURA-IDENTIDADE E MOBILIZAÇÃO POLÍTICA NA COMUNIDADE DE CAMORIM, RIO DE
JANEIRO

Filipe Silva de Pontes

CAPÍTULO 5, 151

MEMÓRIAS DA SOCIABILIDADE NEGRA NA FAMÍLIA PIMENTEL

Maria do Socorro Pimentel da Silva
Henrique Cunha Júnior

Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

CAPÍTULO 6, 170

A CIDADE E O TERREIRO: NAZARÉ DAS FARINHAS E CONGO DE OURO

Marilene Martins dos Santos
Henrique Cunha Júnior

CAPÍTULO 7, 215

PERCURSOS URBANOS DE POPULAÇÃO NEGRA
NA CIDADE IMPERIAL: PROPOSTAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DA CIDADE
DE PETRÓPOLIS-RJ

Renata Aquino da Silva

Editora Via Dourada

APRESENTAÇÃO
Organizadores
No século XXI foi gestado na promessa científica de grandes mudanças dos procedimentos científicos.
A sociedade da era do conhecimento e da informação
gestaram muitas das transformações do século vinte baseadas
na ciência cartesiana e disciplinar que foram contestados no final do século e mudanças dos procedimentos científicos anunciados. A palavra complexidade surgiu desde meados do século
passado como pauta da ciência e como base de novas realizações em virtude da Teoria do Caos e das análises sistêmicas. A
inclusão da complexidade nas análises científicas indicavam a
necessidade de superação do paradigma cartesiano racionalista
ocidental da produção da ciência disciplinar. Indicam também
a impossibilidade de objetividade científica e da resolução da
certeza universal dos resultados. Passou-se a relativizar as ciências seus resultados e empregar a lógica do particular, do localizado e do incerto. As incertezas fizeram uma grande pauta
e produziu ensaios sobre a era do século XXI como a era das
incertezas. A história crítica com base em modelos de classe
social ficou profundamente abalada, autores prognosticaram o
fim da história, não que a humanidade não teria mais história,
apenas que a história procuraria diversidade de enfoques e de
matéria empírica, de modelos com marcadores diversos dos
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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séculos XIX e XX. A única certeza não era a que nada se sabia,
mas que o conhecimento científico não teria como base a lógica
do capital, o estado e os processos tecnológicos como fontes da
explicação das relações sociais. Desenhavam normas e projetos
científicos nos quais as pesquisas estariam voltadas para a contextualização dos fatos e dos fatores abordados.
Do lado da produção Pan Africana, tendo como base a
filosofia africana, a matemática e as formas de produção do
conhecimento africano, a mudança científica estava em curso
desde pelo menos 1936, se tomarmos os estudos da Facing
Mount Kenya (Encarando o Monte Quenia) de Jonnatas kenniata. Estavam sendo processadas as mudanças porque as sociedades africanas tradicionais viam tudo como energias em
interações, nas formas dinâmicas, tudo que a teoria matemática da complexidade sistêmica indicava como resultado, estava
posto e tinha sido examinado pelo conhecimento tradicional
africano, conhecimentos vistos com perplexidade pelos antropólogos europeus. Os estudos sobre as filosofias africanas mostraram concepções de sociedades inovadores para os padrões de
conhecimento ocidental. Entretanto muito se discutiu se eram
os africanos filósofos ou não, e sobre o que consistia a filosofia
africana. A parte as discussões acadêmicas e intelectuais, um
grupo fervoroso dos valores africanos produziu a Historia
Geral da África. Documento que não foi percebido na dimensão
da sua importância visto que existe a historia da humanidade
antes e depois dele. Não seria mais possível examinar a historia
da humanidade e nem as ciências humanas sem uma interfeEditora Via Dourada
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rência da produção de conhecimento africano.
Em 2000, estava promulgada a negrura, o enegrecer, ou
a crioulização das ciências e dos conhecimentos em pensadores
como: Edouard Glissant, Sophie Oluwole, Derek Walcott, Achibe Achebe, Tonny Morrison, Guerreio Ramos, Virginia Bicudo
e Kabengele Munanga. Edouard Glissant se opôs as ideias de
mestiçagem e hibridações culturais com base do clareamento
do pensamento e da cor da humanidade, para as bases de pensar na criolização, retirada da formatação apenas biológica, ou
da cultural euro dependente. Interessante que no Brasil, de forma ampla e consciente não nos foi dado nem noticia da existência dessas radicais mudanças sobre a negrura do pensamento
cientifico. A notícia geral é que novas sínteses cientificas com a
participação intensiva de africanos e descendentes da diáspora
estão presentes no balaço das disputas cientificas. Havia muito
mais uma imensa Ásia que deixava de tomar ciência da existência da Europa, como continente, como hegemonia e como mentalidade universal. Afinal de constas geograficamente a Europa
é apenas uma península da Ásia. A Europa se transforma numa
província em passos acelerados, como muitas dependências
dos demais centros de produção de energia, matérias primas e
conhecimentos.
Do lado ocidental dos fatos históricos sobre a renovação
do pensamento surgem num conjunto de títulos decoloniais,
pós-coloniais, pós-modernas ou de estudos culturais. Nem sempre inovadores realmente com formas inovadoras na produção
do conhecimento. Muitas vezes reprodutores de inovações que
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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ficaram pouco conhecidas ou não publicadas realizadas anteriormente por africanos, americanos e asiáticos.
Cabe ressaltar que entre 1950 e 1970 ocorreu um intenso
debate entre africanos e europeus sobre os rumos políticos dos
países africanos que se tornavam independentes das invasões
europeias neste período da história. Debate que não obteve repercussões no Brasil e nem foi tomado pela ciência brasileira. Debate sobre o socialismo africano e o socialismo científico.
Debate onde se evidenciou a prepotência da ciência ocidental,
que considerava o socialismo científico racional e o africano
não. Debate dentro do qual muitos africanos mostraram uma
grande autonomia de pensamento com relação ao pensamento
ocidental. No entanto muitos também uma dependência, nem
sempre ruim, mas complicadora pelos pressupostos.
O espaço geográfico, a compreensão das constituições
desses e dos fluxos presentes se consolidou como parte importante da pesquisa nas ciências humanas. Os temas de culturas, diversidades, pluralidades, identidades, regionalidades,
localidades, redes, fluxos, interconexões receberam o status de
promotores das renovações cientificas, das possibilidades de
explicação das complexidades das sociedades. Os patrimônios
culturais receberam o status de aferição de direitos sociais as
populações e entraram no campo das disputas de poder, e de
direitos sociais coletivos. O reconhecimento dos patrimônios
culturais significa o reconhecimento da existência de grupos
sociais e do direito desses de fazerem parte oficial da cultura
plural da sociedade e das políticas públicas. O exemplo mais
Editora Via Dourada
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eloquente que temos são os processos de reconhecimento dos
quilombos, onde os denominados laudos antropológicos são em
grande parte a apresentação do elenco de repertórios culturais,
dos patrimônios culturais, materiais e imateriais, da existência
de uma história cultural por meio de objetos e fatos. Entendemos, entretanto que não apenas os fatos consolidam o direito,
as lutas políticas se fazem a partir deles e o controle da justiça e
da aplicação das leis, a máquina burocrática impede os acessos
aos direitos à vida. Os patrimônios culturais são registros nos
espaços geográficos da sedimentação de culturas e de ações de
grupos populacionais. Eles são fatores importantes na sociedade brasileira que comporta o racismo antinegro e as ações
decorrentes deste de negação da importância das populações
negras, das nossas histórias e culturas, da negação do nosso
direito a humanidade.
O livro Insurgências urbanas e rurais das populações
negras é em síntese um marcador da existência de uma serie de fatos patrimoniais produzidos pelas populações negras,
produz e reproduz os enfoques dos esforços de renovação das
ciências humanas e da introdução do protagonismo social das
populações negras na produção da sociedade.

Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

CAPÍTULO 1
AS RODAS DE SAMBA, CAPOEIRA E XIRÊ NA
FESTA DE IEMANJÁ: RELIGIOSIDADE, FRUIÇÃO, CULTURA E RESISTÊNCIA1
Flávio Cardoso dos Santos Junior2
Any Brito Leal Ivo3
Fabio Macedo Velame4
“Disse um velho orixá pra oxalá,
Pra acreditar,
Pra não temer, temer, temer,
Desses tempos verdadeiros,
Tempos maus,

Dia 2 de fevereiro,
Festa lá no Rio Vermelho,
Em Salvador vamos dançar,
Leve mimos pra sereia,
Janaína Iemanjá…”
Janaína (Otto)

1
Este estudo conta com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
(FAPESB).
2
Doutorando no Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), Bolsista Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e membro dos
Grupos de Extensão e Pesquisa: Artes do Corpo da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e EtniCidades da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
3
Professora Permanente do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e membro do Grupo de Extensão e Pesquisa: EtniCidades da Universidade
Federal da Bahia (UFBA).
4
Professor Permanente do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Líder do Grupo de Extensão e Pesquisa: EtniCidades da Universidade Federal
da Bahia (UFBA).
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1 O RIO VERMELHO E IEMANJÁ
Desde o início do século passado os pescadores organizam a entrega de um presente a Iemanjá nas águas do mar do
bairro do Rio Vermelho, dia 2 de fevereiro, na cidade de Salvador, capital baiana (LOPES, 1984; PORTO FILHO, 1991; COUTO, 2010).
Iemanjá, Orixá5 do panteão africano teve seu culto inicialmente introduzido no Brasil pelos africanos escravizados no
processo de Diáspora Atlântica e se configura no imaginário e
crença popular como: “[...] a mãe das águas, aquela que mora
na Iorubalândia, veio para o Brasil acompanhando os primeiros escravos, para ajudar sua gente no cativeiro [..] trouxe seus
filhos, sua história, suas comidas, suas cores e suas danças...”
(SELJAN, 1973, p. 15).
Antes da Rainha das Águas chegar em terras brasileiras
o Rio Vermelho era a terra dos povos Tupinambás. No século XVI com a invasão do colonizador europeu o lugar passa a
ser um entreposto comercial dos contrabandistas franceses que
tinham como intermediador Diogo Álvares Corrêa, conhecido
como Caramuru, um português que chegou ao Brasil entre 1510
e 1511 e “[...] casou-se com uma índia tupinambá” o que facilitava o convívio nas relações de exploração (RISÉRIO, 2004).
A ocupação do Rio Vermelho pelo colonizador português
foi realizada de maneira gradual. O atual bairro, até a inva5
“[...] divindades nagôs que foram reunidas na Bahia pelos escravos em um panteão, tendo no terreiro o
seu lar, distinto de seu culto na África, onde cada cidade e região cultuam uma determinada e específica divindade.
Os Orixás são essencialmente as energias em estado puro e concentrado da natureza.” (VELAME, 2019, p.20).
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são dos holandeses em “[...] 1624, não passava de uma rude
povoação habitada basicamente por pescadores, com núcleos
nos portos da Mariquita e de Santana.”. (PORTO FILHO, 2008,
p.14). Porto Filho (1991) segue nos informando que:
“[...] com o passar dos anos, o antigo aldeamento
indígena ganhou uma população fixa, que se estabeleceu em dois núcleos: Paciência e Mariquita. Mais
tarde, durante o período que coincide com a Guerra
do Paraguai (1864/70), surgiu entre os dois povoamentos um terceiro núcleo, o de Santana.” (p.25).

Dessa maneira, o local passa a ser um núcleo predominantemente de pescadores, reduto de escravos fugidos e “delinquentes pobres” (GRAHAM, 2010).
Foram esses pescadores que em 1924 decidiram, após alguns desentendimentos com a igreja6 , oferecer um presente à
Iemanjá. Até então as comemorações eram realizadas em conjunto com os preceitos católicos, porém nesse ano 29 pescadores resolveram organizar a entrega de um presente a Iemanjá
de forma independente. Até o início da década de 60 esse festejo era somente conhecido como “Presente da Mãe d’água”.
(PORTO FILHO, 1991).
Esse presente seguia os preceitos do Candomblé. O
professor Vilson Caetano narra o papel do Terreiro Língua
6
p.95).

Pelo fato se recusarem a pagar um dízimo em relação à vendagem dos peixes (PORTO FILHO, 1991,
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de Vaca7, da nação Ijexá, localizado no Garcia no processo da
Festa e que tinha a Ialorixá conhecida como Dona Emília como
a “[...] responsável pela preparação do presente a Iemanjá.’.”
(SOUZA JÚNIOR, 2018, p.188). Acerca dessa oferenda o autor
apela a narrativa etnográfica de Roger Bastide (1945):
“Soam os tambores, aqueles tamborzinhos os
Ogexas, que se chamam ilu e no meio de aplausos
os negros saem do barracão tendo nos braços poderosos, o montão de presentes para a vaidade feminina. O cortejo desce entre os rochedos, deslizando ao
longo do penhasco em direção à areia dourada, em
direção à esmeralda líquida, enquanto os cânticos
sobem pela atmosfera ardente no odor dos corpos
amontoados [...] na embarcação principal sobem
os tocadores de tambor, as filhas de santo e a cesta de presentes. É o momento mais bonito da Festa
pois a música, as danças dos homens nus e as vagas
formam um ritmo único; matrimônio místico dos
cânticos do mar....” (BASTIDE, 1945 apud SOUZA
JÚNIOR, 2018, p.189).

Ainda sobre o protagonismo do Terreiro na gênese da
Festa de Iemanjá, Souza Júnior (2018) cita a matéria de Antonio
Monteiro publicada no Jornal A Tarde do ano de 1965 intitulada
“Iemanjá deusa das águas” na qual outra liderança religiosa do
7
Na década de 1970, o terreiro foi desapropriado pelo Estado e em seu lugar foi instalado pela Secretaria
de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) o Departamento de Polícia Técnica (DPT)...” (SOUZA JUNIOR, 2018,
p.186).
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Língua de Vaca. Tratava-se da já falecida Julia Bugan que “[...]
juntamente com um chofer da Saúde Pública e chefe do antigo
Cordão carnavalesco Otun Obá de África, chamado João.” conduziram os rituais do presente (p.190). Narrava a reportagem:
“Na noite do primeiro de fevereiro, Julia Bugan reunia os ogans e filhas de santo, para oferecimento do
bori á cabeça. O pessoal da casa se ocupava na confecção do grande balaio de cipó de bambu que conduzia uma talha de barro cheia de oferendas para
a Rainha das Águas. No dia dois, antes do presente
sair, o povo assiste ao toque do candomblé num caramanchão de folhas de dendezeiro ao lado da Casinha do Peso, no Rio Vermelho [...]. Dentro da Casinha do Peso, ficavam alguns peixeiros e filhas de
santos do candomblé da finada Julia Bugan e Himilia da Língua de Vaca que vão recebendo os presentes vindos do povo, arrumado cuidadosamente na
porta da casinha...” (MONTEIRO, 1965 apud SOUZA
JÚNIOR, 2018, p.191).

Nessa direção, a festa ganha vulto e começa a fazer parte
do calendário das festas religiosas8 e do verão da cidade9. Em
1967 o Presidente da Comissão de Pescadores responsáveis pela
organização da festa resolve pedir apoio financeiro “[...] junto
à Superintendência de Turismo de Salvador (Sutursa)...” (POR8
Juntamente com a Festa de Santa Bárbara, Festa da Conceição, Lavagem do Bonfim, Festa de Santa Luzia, Festa de São Lázaro e São Roque e tantas outras…
9
Segunda Feira gorda da Ribeira, Lavagem de Itapuã, Festa da Pituba, Carnaval...
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TO FILHO, 1991, (p.96). Flaviano, como era chamado passa a
ser um:
“[...] divisor de águas, entre dois tempos do evento,
a época do Presente da Mãe d’Água e a fase em que
se passou a ser chamado de Festa de Yemanjá”. Entre os pescadores, foi o primeiro a vislumbrar o 2 de
fevereiro como uma festa também de cunho cultural
e turístico.”(PORTO FILHO, 2009, p.85)

.

Figura 1 – Presentes para Iemanjá. Fonte: Santos Júnior (2011, 2014 e 2020).

Uma festa que antes se sustentava através de “livros de
ouro”, rifas e outras doações passa por um processo de agenciamento do poder público. Seria a primeira vez que o evento
conta com apoio de um órgão municipal10. Com esse “[...] apoio
10
Para efeito de registro o Prefeito da cidade na gestão de 1967 a 1970 era o então indicado pela Câmara
Estadual e aprovado pelo Governo Lomanto Junior: Antonio Carlos Magalhães...
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oficial, a Festa de Yemanjá ganhou um novo impulso. Além dos
recursos financeiros, a Sutursa investiu na sua divulgação turística. Foi o início do período da vertiginosa ascensão da Festa
de Yemanjá, que passou a ter uma relevante importância nacional...” (PORTO FILHO, 2009, p.29).
Chamamos essa intervenção e financiamento da prefeitura como “momento de ruptura”, onde a festa deixa de ser
organizada pelos populares e passa a ter a ação do estado em
sua dinâmica. Um caminho sem retorno, pois os elementos da
cultura e religião Afro-brasileira, a partir da década de 80 vão
sendo ressignificados para dar conta da demanda do apelo da
indústria, cultural11, do turismo e o próprio poder público através do Estado (SANTOS, 2009).

2 DE FEVEREIRO, DIA DE SAUDAR IEMANJÁ!
A escrita desse artigo é fruto, parcial, de pesquisa de tese
de doutoramento e se debruça sobre a Festa de Iemanjá. Como
trabalho Etnográfico12, se preocupa sobre a história, a ancestralidade e o espaço construído, suas transformações e seus significados – de resistência dada por esse acontecimento – e se
estrutura pela tríade analítica: festa, ritual afro-brasileiro e a
cidade de Salvador.
11
Sodré (1988a) pensa que a indústria cultural, “no subcampo da cultura elevada” está ligada à produção
“[...] relativamente próxima do consumo, na medida em que o produto dito elevado se destina a um público
privilegiado, de virtuais produtores. Já o sub-campo da indústria cultural (ou cultura de massa) dirige-se principalmente a sujeitos consumidores, afastando cada vez mais as instâncias da produção e do consumo.” (p.81).
12
Trata-se de estudo de “aproximação” etnográfica através de observação participante onde utilizamos
imagens, filmagens e entrevistas semi estruturadas.
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Figura 2 – A festa em seus sítios: Asfalto, areia e mar.

.

Figura 2 – Fonte: Santos Júnior (2012 e 2020).

Nesse sentido, por ser um estudo empírico sobre elementos da religiosidade e cultura afro-brasileira refletimos, acerca
da compreensão da festa enquanto espaço produtor de cultura
e saberes, como a exemplo as diversas práticas corporais que
acontecem no festejo: as rodas do xirê13, samba e capoeira (figuras 4, 5 e 6, respectivamente) e é sobre esses que iremos
aprofundar nosso olhar nesse artigo.
Atualmente a festa se organiza de maneira muito fluida,
tanto no espaço, quanto no tempo. Elegemos a nível espacial
três estações que se organizam de forma horizontal: o asfalto, a
areia da praia e o mar conforme ilustrado na figura 2.
13
Círculo formado no ritual do Candomblé é também chamado de xiré em alguns lugares. Seria “[...] a
dança dos deuses que em seus filhos-de-santo, imprimem movimento aos seus corpos que são ordenados pelo
ritmo cadenciado pelos atabaques dos alabês, os músicos…” (VELAME, 2011, p.444).
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Pode-se chegar na festa de duas maneiras: por terra ou
mar. Pelas ruas as pessoas chegam à pé, de ônibus, moto táxis,
carros de aplicativo, táxis, automóveis e motos particulares ou
até mesmo de bicicleta, sendo que somente essa última adentra
o evento. A Prefeitura, a partir da década de 2000, criou portais de acesso de pedestres localizados nas principais vias do
entorno da festa nos quais a Polícia executa revistas e os fiscais
regulam a entrada de mercadorias e ambulantes14. Pelas calçadas são instaladas bancas de venda de flores, artigos religiosos,
camisetas, chapéus, comidas diversas, bem como isopores de
venda de bebidas e mesas montadas pelos benzedeiros e benzedeiras que oferecem seu “axé”15 Ali acontecem os festejos de
cunho fruitivo16, como as batucadas17 de samba (figura 5), os
grupos de capoeira (figura 6), as feijoadas18 e outras manifes14
A Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP),
realiza cadastro dos vendedores ambulantes que trabalham nas festas populares da cidade como o Carnaval e
a Festa de Iemanjá. A PMS também firma parceria com as grandes marcas de cerveja, que na contrapartida de
patrocínio recebem a exclusividade da venda de seus produtos nesses eventos. No portal é confiscada qualquer
mercadoria que não seja comercializada pela patrocinador…
15
A Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP),
realiza cadastro dos vendedores ambulantes que trabalham nas festas populares da cidade como o Carnaval e
a Festa de Iemanjá. A PMS também firma parceria com as grandes marcas de cerveja, que na contrapartida de
patrocínio recebem a exclusividade da venda de seus produtos nesses eventos. No portal é confiscada qualquer
mercadoria que não seja comercializada pela patrocinador…
16
Fruição não só na perspectiva da diversão descompromissada, do divertimento, mas do ócio formativo
e político. Ou seja, o lazer como um território de emancipação humana. Nesse sentido Camargo (1989) entende
que lazer é: “[...] um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, centradas em interesses físicos, culturais, manuais, intelectuais, artístico e associativos realizados num tempo livre roubado ou
conquistado historicamente... [...] que interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos...” (p.97).
Ou seja, além de ser uma prática deliberada o lazer é construtor do humano. Lembramos que a está em questão
é área de produção de cultura.
17
“[...] são os lugares de encontro diante de um ritmo pulsante e a síncopa é a substância rítmica que faz o
samba dono do corpo. O latente das imagens fotográficas dimensiona a intensidade da roda de samba, en quanto
o território festivo do corpo na sua experiência transsubjetiva e transcultural, e favorece uma série de dramatizações corporais inéditas, como saltitar, agachar, rodar e encostar-se (e com o) outro. Portanto, os sambadores
e sambadoras abrem o compasso da roda para novos passos, nem sempre ‘compassados’ que levam os corpos a
se esbarrar, se tocar, se encontrar, propagando-se as multiplicidades de gestos inventados diante da substância
rítmica que cada sambador ou sambadora cria no instante.” (CASTRO JUNIOR, 2018, p.88).
18
São servidas não só nas casas dos moradores, mas também em festas particulares que acontecem em
restaurantes, saguões de hotéis, terraços e coberturas de casas e prédios e contam com apresentações musicais.
São as festas que acontecem dentro da festa, ou seja os “paraísos artificiais” (DUMAZEDIER, 1994).
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tações culturais e políticas, bem como a organização da fila19
do presente20 que é reunido ao lado da Casa de Iemanjá21. Na
faixa de areia é onde acontecem, predominantemente, os rituais e cultos religiosos em terra, nos quais as lideranças do
Candomblé e Umbanda montam suas barracas22 e fazem seus
preceitos. Esse espaço é também utilizado para os que querem
se refrescar nas águas do mar (como fazem as crianças), para
se reverenciar o Orixá (os devotos), contemplação dos turistas
e fotógrafos atentos às cenas do festejo e também os trabalhadores que ali encontram uma forma alternativa de ganho extra,
como os vendedores ambulantes e pescadores que oferecem
suas embarcações àqueles que desejam ir a encontro de Iemanjá no mar...
O acesso pelos pedestres se dá por meio duas escadas e
19
Em nossas observações no campo empírico chegamos a registrar um comprimento dessa fila de quase
2 quilômetros e um tempo de espera de até 3 horas. Nesse espaço, mesmo que de forma momentânea, acontecem
experiências, trocas afetivas, fricções: “[...] Na minha frente uma família (pai, mãe, avó, tio e tia) que veio a pedido
da filha pequena [...] Um pouco mais à frente uma família de paulistas saída de um dos hotéis. Atrás de mim uma
senhora que todo ano vem colocar sua flor [...] alguns gritos “a fila andou” para os paulistas, que se perdem conversando, dando as costas para a fila [...] a fila é intocada e inabalável [...] vamos seguindo na fila [...] são quase
12:00, duas horas na fila, as flores murcharam e a senhora experiente me acalma “não tem problema as flores
murcharem, pior é beber com o presente em mãos”. Era uma crítica a animação da família na minha frente [...]
um casal “esperto”, mostrando toda a desenvoltura baiana, orienta e guia a família paulista a deixar a fila, andar
pelas pedras e entrar pelos fundos do barracão. Uma tentação irresistível!!! A família paulista sai da fila, certa de é
“bobagem” a perda de tempo. A mesma senhora, com toda a sua experiência, comenta para mim: “no ano passado
uma que fez isso, escorregou e lascou toda a cara. Ela [Iemanjá] não gosta dessas espertezas não”....”
(IVO, 2013, p.02).
20
Acerca deste, o mesmo é ofertado de diversas formas. Uma delas se dá de maneira individualizada pelos
devotos e simpatizantes que simplesmente vão até as pedras ou areia da praia e fazem suas reverências entre elas
orações, jogar flores e alfazema ou alugam uma embarcação para irem até o mar aberto lançar cartas ou jóias,
bijuterias, perfumes, maquiagens ou até mesmo dinheiro, por exemplo. Existe também um presente coletivo que
é composto também de diversos objetos, geralmente miniaturas de barcos ou cestos (conforme demonstrado na
figura 1) e por um “presente principal” que é confeccionado pela Colônia dos “[...] pescadores que são os organizadores da festa, porém, existem vários outros balaios que são oferecidos ao mar na festa de Yemanjá, e para cada
terreiro que participa da festa, o seu presente é o principal.” (COSTA, 2011, p.80). Este grande presente oferecido
pelos pescadores e fiéis fica depositado num barracão montado para esse propósito (também ilustrado
na imagem 1).
21
Antiga Casa do Peso que fora construída, inicialmente para os pescadores guardarem seus materiais e
pesarem o pescado. Com o advindo da festa o lugar foi ampliado e batizado como Casa de Iemanjá.
22
Em nossa itinerância na festa percebemos nos últimos 12 anos uma predominância de casas das regiões
do Recôncavo e Semi-árido baianos como as cidades de Santo Amaro, Cachoeira e Feira de Santana, por exemplo...

Editora Via Dourada

Flávio Cardoso dos Santos Junior; Any Brito Leal Ivo; Fabio Macedo Velame | 29

uma rampa. A primeira escada ao lado da Casa de Iemanjá, na
Rua Guedes Cabral, a outra no meio da praia na Rua da Paciência e a rampa em outra extremidade da praia do Rio Vermelho
também na Rua da Paciência. Somando-se três acessos.
No mar acontece o vai e vem de canoas e barcos fazendo
a entrega das oferendas à Iemanjá, conforme dissemos anteriormente. Existem ali, também, outros objetivos e interesses
diferentes dos de cunho religioso. São lanchas, iates, escunas,
jet skis e outros que acompanham do mar a movimentação da
festa realizando outras festas, novamente os “paraísos artificiais” (DUMAZEDIER, 1994) se materializando na espacialidade da Festa de Iemanjá que é distribuída horizontalmente em
três sítios espaciais: asfalto, areia e mar.
Da mesma maneira, observamos também que o evento
sofre variações em função da temporalidade. Esta causa mudanças a nível vertical na festa, pois o território geográfico
muda de configuração conforme a variação do tempo. Ou seja,
o horário é fator determinante no desenho da cena.
Dentro desta perspectiva, elencamos dois momentos distintos: a Alvorada e a Entrega do Presente (figura 3). A primeira acontece ao amanhecer e conta com uma grande queima de
fogos de artifício23 e a segunda se dá ao final da tarde, onde os
presentes arrecadados no barracão são levados ao mar em cortejo marítimo de embarcações pelos pescadores24.
23
Essa acontece para saudar a chegada do “presente principal” dos pescadores que acontece por volta das
5:30h manhã. esse presente tem que ser confeccionado e colocado no andor seguindo os preceitos do candomblé,
os membros da comissão da festa responsáveis pela confecção do presente tem que seguir as orientações da
Yalorixá, como fazer uma limpeza de corpo, não beber e nem manter relações sexuais.” (COSTA,2011, p.85 e 86).
24
A crença popular diz que caso o presente não afunde por completo ou volte para a areia com o baixar da
maré o mesmo não foi aceito com bom grado por Iemanjá…
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O horário dessa entrega não é aleatório existe uma relação com o nível da maré (que por sua vez sofre influência da
lua), da mesma que há:
“[...] um lugar certo para ser colocado, que é de
conhecimento dos pescadores, existem três canais
para deixar o presente, quando o cortejo sai tarde é
depositado em um dos dois canais mais próximos,
no terceiro canal a distância é triplicada e geralmente, só colocam o presente nesse último local quando
o cortejo marítimo sai cedo. Os presentes levados
por fiéis são deixados pelos pescadores num local
próximo à praia, porém, com profundidade suficiente para que eles afundem. Mas os presentes que
possuem fundamentos religiosos devem ser colocados no local certo...” (COSTA, 2011, p.89).

Nota-se a influência que o tempo e o espaço exercem na
dinâmica da comemoração. Não somente aos elementos “sagrados”25 que envolvem a festa, mas também em relação às
práticas ditas “profanas”.
Desse modo, na Festa de Iemanjá encontramos as varandas dos prédios e casas com seus DJs que fazem da rua uma
espécie de boate, as festas de palco em locais privados como
25
“[...] “Os tempos sagrados e profanos constituem as temporalidades que balizam a existência do homem
religioso em sua trajetória de vida [...] o tempo sagrado é um tempo forte, circular, cíclico, ontológico, reversível,
recuperável, regenerável, uma espécie de eterno presente místico [...] uma sucessão de eternidades, que o homem
reintegra periodicamente pela linguagem dos ritos, tornado-se contemporâneo dos deuses no exato momento da
criação do universo [...] ao revelar a origem, é por excelência o tempo cosmogônico, o instante em que apareceu a
mais vasta realidade, o mundo. É por isso que a cosmogônia serve de modelo exemplar – o arquétipo central – a
toda criação, a toda maneira de fazer algo ou alguma coisa.” (VELAME, 2019, p.181).
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hotéis e restaurantes e ao mesmo tempo os focos de resistência
e insurgência que são revelados em espaços de produção cultural e blocos alternativos que desfilam no bairro, as batucadas
que acontecem nas esquinas das ruas, as malas dos carros que
com suas caixas de som embalam os corpos e as rodas de capoeira com sua dança-jogo-luta ao som dos tambores e berimbau.
Pela presença dessas práticas alternativas que permitem
à apropriação, mesmo que momentânea, do espaço público,
que a festa se trata de local da luta heterogênea e contraditória
herdada pela gente da labuta como os pescadores, estivadores
e operários e os povos de santo26, donos dos corpos que insistem em participar do festejo, apesar da segregação étnico-racial existente.
Um cenário construído ao mesmo tempo pela tradição e
pela a tradução cultural. Tradição por se tratar de “[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou
abertamente aceitas [...], de natureza ritual ou simbólica [que]
visam inculcar certos valores...”. (HOBSBAWN e RANGER, 1997,
p.09).
Cunha (1986) corrobora no sentido de pensar que aqueles valores absorvidos, ao longo do tempo, tendem a se perpetuar, mas também:
“[...] a idéia de uma tradição cultural que se adapta
a novos meios ambientes e se perpetua como pode
26
Uma alusão às pessoas do Candomblé. Costa vai classificar o candomblé como [...] uma palavra africana
que significa ‘dança’. O candomblé, propriamente dito, é uma dança religiosa, de origem africana, na qual os iniciados reverenciam ou rezam para seus orixás. A dança é, portanto, uma invocação.”. (p.14). Porém, “[...] a palavra
candomblé passou a designar o Culto aos orixás.”. (COSTA, 1974, p.15).
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diante dos obstáculos que esse novo meio lhe antepõe. Ao contrário, a noção que se depreende é que
a tradição cultural serve, por assim dizer, de ‘porão’,
de reservatório onde se irão buscar, à medida das
necessidades no novo meio, traços culturais isolados
do todo, que servirão essencialmente como sinais
diacríticos para uma identificação étnica. A tradição
cultural seria, assim, manipulada para novos fins, e
não uma instância determinante.”. (p.88).

Porém, na Festa de Iemanjá, acontecem traduções, pois
essa festa, apesar de trazer características do século XIX, a cada
ano ganha novas roupagens e assim vai “transformando” aos
poucos seus significados e formas, para tal fato Hall (2003) nos
alerta quanto a uma “hibridização” que a cultura inevitavelmente pode ser submetida:
“Um termo que tem sido utilizado para caracterizar as culturas cada vez mais mistas e diaspóricas
dessas comunidades é “hibridismo”. Contudo, seu
sentido tem sido comumente mal-interpretado. Hibridismo não é uma referência à composição racial
mista de uma população. É realmente outro termo
para a lógica cultural da tradução. Essa lógica se torna cada vez mais evidente nas diásporas multiculturais e em outras comunidades minoritárias e mistas
do mundo pós-colonial. Antigas e novas diásporas
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governadas por essa posição ambivalente, do tipo
dentro/fora, podem ser encontradas em toda parte. Ela define a lógica cultural composta e irregular
pela qual a chamada “modernidade” ocidental tem
afetado o resto do mundo desde o início do projeto
globalizante da Europa.” (p.74).

Essa pode ser uma explicação plausível para o fato da
Festa de Iemanjá conseguir, de certa forma, romper com a lógica produtiva do capital e acomodar práticas outrora marginais.
Destarte disso, Águas (2012) nos ajuda a entender que
“[...] a festa é um fervilhar de acontecimentos simultâneos e,
muitas vezes, contraditórios entre si...” (p.05) que ao
mesmo tempo pode se revelar “[...] como um possível espaço
emancipatório...” (p.06).

Figura 3 – As temporalidades da festa: Alvorada e Saída do Presente.
Fonte: Santos Júnior (2018).
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A festa tem a força de liberar as emoções mais íntimas,
é o lugar de extrapolar as energias beber, dançar, namorar e
transgredir, mas também possui o aspecto épico, da lembrança.
Porém, como diz Brandão (1989) a festa é dona de “[...] uma
fala, uma memória e uma mensagem.” (p. 08) e por essa razão
se “[...] soleniza a passagem e comemora a memória, demarca.” (p. 09) e ao constituir uma lembrança, seja afetiva, ou não
a festa sempre:
“[...] quer lembrar. Ela quer ser a memória do que
os homens teimam em esquecer – e não devem –
fora dela. Séria e necessária, a festa apenas quer
brincar com os sentidos, o sentido e o sentimento.
E não existe nada de mais gratuito e urgentemente
humano do que exatamente isto.” (BRANDÃO, 1989,
p. 17).

Talvez seja através da memória individual, criada no
campo da festa, que se construa um imaginário27 coletivo, pois
as experiências são multiplicadas e a partir disso crie o sentimento de emancipação dos oprimidos, pois a:
“A ideia de emancipação, situada no jogo das relações de poder, vincula-se a palavras tais como resistência, rebeldia, insurgência e insubmissão. Mas
contra o quê resiste o resistente? [...] sobre a eman27
“O imaginário é um sistema projetivo que se constituiu em universo espectral e que permite a projeção
e a identificação mágica, religiosa ou estética. Na relação mágica ou religiosa, a comunicação imaginária ecoa
profundamente sobre a vida: o imaginário dita suas ordens.” (MORIN, 1984, p.81).
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cipação: é preciso pensar no significado de hegemonia – e, consequentemente, de contra-hegemonia.
Hegemonia é a direção ideológica de uma sociedade
por uma determinada classe. Trata-se, em poucas
palavras, de uma forma de supremacia cultural –
ou, se preferirmos, um monopólio sobre a interpretação do mundo. Esse dirigismo cria uma concepção
aparentemente coerente da realidade, apesar de esta
homogeneidade ser, na verdade, ilusória.” (ÁGUAS,
2012, p.6).

No caminho de contradizer a ação hegemônica, que ao
longo do processo histórico menosprezou e encortinou as práticas da população colonizada SODRÉ (1988b) nos convida a
pensar que o patrimônio simbólico dos negros no Brasil, através da memória cultural vinda da África, se constituiu em terras brasileiras num projeto contra-hegemônico, onde o terreiro
se constituiu como um território político-mítico-religioso onde
se transmite e preserva as memória perdida:
“[..] a antiga dimensão do poder guerreiro, ficou para
os membros de uma civilização desprovida de território
físico a possibilidade de se ‘reterritorializar’ na diáspora
através de um patrimônio simbólico consubstanciado
no saber vinculado ao culto dos muitos deuses, à institucionalização das festas, das dramatizações dançadas e
das formas musicais.” (p.51).
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As práticas rituais internas dos terreiros, realizadas através das festas das divindades conquistaram o espaço público
das ruas. O terreiro transcende seus muros, apesar dele se
constituir num “conjunto apreendido por critérios geotográficos”, ou seja, um espaço confinado para os diversos cultos, o
mesmo não pode se limitar a:
“[...]ser entendido como um espaço técnico, suscetível de demarcações euclidianas. Isto porque ele não
se confina no espaço visível, funcionando na prática como um ‘entrelugar’ – uma zona de intercessão
entre o invisível (orum) e o visível (aiê) – habitado
por princípios cósmicos (orixás) e representações
de ancestralidade á espera de seus ‘cavalos’, isto é,
de corpos que lhes sirvam de suportes concretos.”
(SODRÉ, 1988b, p.75).

Ao “ganhar” as ruas o culto não tem sua sacralidade alterada, pois o Arkhé28, enquanto segredo, não é revelado às pessoas estranhas ao ritual, pelo contrário, o ritual se potencializa
e ganha mais aceitabilidade ao olhar preconceituoso da sociedade que tanto o negara. Bem como “[...] nas tradições populares, o corpo permanece sob a influência do universo que lhe
dá energia...” (LE BRETON, 2003, p.26), sendo assim as manifestações religiosas na praia do Rio Vermelho são ao mesmo
tempo sagradas e conquistadoras do direito de autonomia e
28
Segundo Sodré (1988b), seria: “[...] o saber da essência, no que diz respeito às formas elaboradas pelo
grupo para acolher os modos de pensar, a intuição, o gosto estético, o sentimento religioso, os juízos de valor.”
(p.156).
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respeito daqueles que o praticam.
Ferreira (2005) percebe que a festa deve ser entendida
como um conjunto, um ato coletivo onde existe uma certa:
“[...] colocação dentro de um tempo delimitado,
tido como “diverso” da cotidianidade. Em qualquer
tipo de festa, o grupo ou a comunidade interrompe o tempo ordinário para entrar, coletivamente,
na dimensão de um tempo carregado de implicação
cultural e de conotação psíquica própria, diferente
daquele tempo ordinário ou cotidiano.” (p. 63).

Ou seja, a festa rompe com a lógica do tempo formal,
aquele regulado pelos ponteiros do relógio. Águas (2012), acerca disso, sugere que a:
“[...] festa surge como uma interrupção do tempo
social, uma suspensão temporária das atividades diárias que pode ser cíclica, como as festas de calendário, ou episódica, como a comemoração de eventos singulares. Portanto, implica a concentração da
atenção, esforços e afetos em torno de um objeto
específico.” (p,54).

Portanto, existe uma ruptura entre festa e a lógica formal
do tempo, onde os acontecimentos não obedecem a uma sequência planejada de início, meio e fim. O que acontece na festa é
o desenho de um mosaico feito de peças retiradas dos diferenSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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tes “espaços-momentos” que são protagonizados pelos corpos
insurgentes que dessa festa participa.
Os corpos escrevem histórias, no sentido de serem textos
vivos. A esse aspecto Dos Santos (2003) chama atenção ao fato
de a experiência corporal carecer de uma leitura, pois o corpo:
“[...] é a representação física da pessoa e, tanto
quanto está é múltipla, o corpo igualmente manifesta suas múltiplas forças [...] o corpo, de forma similar, é construído esteticamente, resultando numa
“leitura” em que se reflete o nível religioso e espiritual por ele atingido e perfeitamente assimilado
pela sociedade.” (p.08).

A linguagem dos corpos é ágrafa e pode ser lida por meio
de “gestos e danças” que revelam as histórias e os valores sociais
daqueles que o fazem (DOS SANTOS, 2003). No caso específico
da Festa de Iemanjá, a seguir, focaremos nossa leitura a partir
da leitura de três manifestações distintas, conforme anunciamos anteriormente: As rodas do xirê, samba e capoeira.

3 O XIRÊ...
Como dissemos, na areia da praia, logo após à Alvorada
se dão os diversos cultos das casas de santo. Elas instalam na
praia diversas barracas onde trazem suas imagens, comidas,
instrumentos musicais.
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Cada Terreiro e Nação29 realiza seus rituais de forma independente e de acordo com seus preceitos e costumes. Dentre
estas manifestações pode se presenciar o xirê. Segundo, Sabino
e Lody (2011) esse ritual em forma circular é uma
“[...] sequência coreográfica que organiza e determina uma liturgia dançada coletivamente. São os
momentos introdutórios de uma festa, de uma cerimônia do terreiro, seguindo-se a série de danças
descritivas de cada orixá ou daquele que chegou
para contar suas histórias, mostrar suas características no mundo dos homens e no mundo dos deuses.” (p.54).

São corpos em estado de possessão, ou seja em transe
religioso, que dançam ao som dos atabaques e das palmas que
embalam e narram as diversas histórias ancestrais. Conrado
(2013) explica mais amiúde, o sentido das danças de possessão:
“[...] é uma indicação do “estado alterado da consciência”, onde a divindade agora toma conta do corpo
do médium; como dizem os iorubas, ‘orixá gun un’
– a divindade ‘montou’ (no médium). A transição
da dança da possessão tanto pode ser muito sutil,
marcada apenas por algumas mudanças no padrão

29
“[...] O conceito de nação tem um caráter simbólico, ideológico e político baseado na tradição religiosa
e ritual cuja a origem são as diversas etnias africanas. As quatro noções básicas do candomblé na Bahia são: Ketu
(origem nagô); Ijexá (origem nagô); Angola (origem bantu); Jêje (origem daomeniana). Elas podem ser diferenciadas pela maneira de tocar os atabaques – com as mãos ou varetas –, pelos idiomas utilizados nos cânticos, pela
música e ritmo, pelas vestes litúrgicas, aspectos dos rituais, pelos nomes das divindades, etc.” (VELAME, 2019,
p.21).
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da dança, como claramente perceptível. Em algumas dessas danças, as imagens corporais são tomadas como um poder que singulariza a unicidade no
processo de iniciação do corpo com a entidade. Algo
que agrega sentidos do que vem de fora para dentro e parece materializar esse aprendizado cultural
da ambiência (imagens, sons, cheiros, cores, ações,
sentidos e significados) no terreiro, para a liberação
do que já se encontrava dentro do corpo.” (p.136).

Figura 4 – A roda do Xirè.
Fonte: Santos Júnior (2013).

Esses corpos ao saírem de suas casas e alcançarem o espaço público acabam rompendo com a influência do poder heEditora Via Dourada
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gemônico, que outrora os catequizaram. Os filhos e filhas de
santo naquele instante refazem os cultos de seus antepassados,
que na perspectiva da cosmovisão africana se dão em sua maioria em forma de círculo. Sabino e Lody (2011) lembram que as:
“[...] rodas são as primeiras formas de adesão ao
sistema sagrado, uma verdadeira iniciação à cultura
da dança. Vive-se na roda dos orixás um sentimento
pleno de pertença: assim, o canto, a música instrumental e a liberação do corpo para experimentar o
sagrado formam a grande adesão da pessoa ao modelo social do candomblé...” (p.55).

No caso do xirê, não se trata de uma simples dança coreografada e sim um ritual sagrado que acontece de forma dançada. Conrado (2013) explica a função da dança nos rituais sagrados, segundo a autora existe uma ambiguidade de sentidos,
um de:
“[...] mediação intrínseca e o sentido cultural. Como
um signo, a dança é um canal de multi-comunicação, transmitindo informação não apenas através
do tempo e espaço, mas também cineticamente, visualmente e através de outras percepções sensoriais
humanas. Isto a capacita a servir de importante veículo para outros meios de comunicação. A dança,
através de seus padrões de movimento, expressa
informação verbal, a música é interpretada visuSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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almente e, em particular, muitas formas de artes
plásticas africanas atingem sua total significância
especificamente através dos movimentos da dança.
Sua versatilidade como sistema de signo multi faz
da dança uma casa de poder de comunicação, capaz
de dar informação em muitos níveis, simultaneamente. Em adoração religiosa os devotos procuram,
de várias formas, se conectarem com o divino para
louvar e agradecer, pedir bênçãos específicas ou gerais, apaziguar, reparar, reconhecer e celebrar o ser
divino em suas vidas; há uma necessidade de um
sinal de comunicação.” (p.133).

Apesar do assédio das câmeras fotográficas e dos olhares curiosos que enxergam aquelas práticas como algo exótico
na roda do xirê se percebe a energia e a potência dos corpos
diaspóricos que celebram Iemanjá e, sobretudo conquistam o
direito que lhes fora negado e retaliado ao longo do tempo: a
liberdade aos seus cultos sagrados nas ruas da cidade.
Até metade do século XX ali seriam todos enquadrados
pela Delegacia de Jogos e Costumes30 e presos. Após romper
com o anonimato dado por conta da repressão policial, “[...] as
festas populares e religiosas ganham maior expressividade na
sociedade brasileira contemporânea.” (BLASS, 2007, p.14).
Naquele instante da festa emerge o “Outro urbano”, aque30
Segundo Souza Junior (2018) a DJC foi criada logo após o Decreto nº 10.534 de 13 de janeiro de 1938.
Funcionou até 1976 e tinha como objetivos coibir as práticas religiosas, as queixas contra uso de magia/feitiçaria,
candomblé sem licença, queixas de lugar impróprio para candomblé entre outras...
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le que resiste à pacificação e desafia a construção de pseudoconsensos. “São esses vários outros que, por sua simples presença
e prática cotidiana, explicitam conflitos e provocam dissensos,
aqueles que Milton Santos chamou de Homens Lentos...” (JACQUES, 2012, p.15).
Percebemos, nos rituais da areia a presença de aromas
e sons peculiares em relação aos demais espaços. O cheiro da
alfazema e azeite de dendê, o som do agogô e atabaques, o colorido da indumentária misturados ao bater de palmas, tremer,
balançar e gingar dos homens e mulheres estabelecem uma relação de alteridade entre os corpos “lentos” e a cidade, onde:
“[...] corpo e cidade se configuram mutuamente
[...] além dos corpos ficarem inscritos nas cidades,
as cidades também ficam inscritas e configuram os
nossos corpos [...] corpo e cidade se relacionam,
mesmo que involuntariamente [...] a cidade é experimentada pelo corpo como conjunto de condições
interativas, e o corpo expressa a síntese dessa interação descrevendo em sua corporalidade a corpografia urbana.” (JACQUES, 2012, p.300).

Assim, da mesma forma que o cortejo31, o xirê reterritorializa o terreiro na cidade, pois durante a festa o terreiro de
candomblé se instaura na areia da praia enquanto acontece o
ritual, pelo fato do espaço deste não se restringir “[...] apenas
ao perímetro interno de seu espaço sagrado e suas construções
31

Realizado em marcha religiosa pelas ruas, também conhecido como procissão...
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sacras, ele se projeta pela cidade de diversas formas e maneiras,
ele irradia o seu axé pelas ruas...” (VELAME, 2019, p.258).
As danças dos Orixás no dia 2 de fevereiro criam um:
“jogo da desterritorialização em que o negro traça
suas linhas de fuga ao senhor, ao higienismo, ao
discurso civilizador e do progresso, do tempo da
produção e consumo capitalista, da moral cristã,
e da universalização ocidental, é o espaço-tempo
da ‘’abertura’’ do negro na sociedade mais ampla.
A dança ao criar um território, cria um espaço da
liberdade. A festa através da dança estabelece um
jogo de sacralização de lugares. Um lugar sagrado em sua dimensão espaço-temporal.” (VELAME,
2011, p.444).

4 A RODA DE SAMBA…
Ou melhor, as rodas de samba. Estas acontecem no asfalto e geralmente num horário mais avançado que o xirê. Por
volta do meio dia começam a surgir as primeiras, geralmente
vindas de bairros vizinhos ou até mesmo da periferia da cidade.
Não existe um estilo definido nem tampouco um padrão. Cada
grupo surge de maneira espontânea. Por vezes um grupo de
amigos (colegas de profissão, vizinhos...) confecciona camisas e
desfilam pelas ruas. Existem também pessoas, que saem tocando e arrastam os que se entusiasmam com as músicas, sendo
que uma pessoa pode seguir aquele grupo ou simplesmente
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dançar enquanto eles passam.
Conforme pode se notar na figura 5 são pessoas predominantemente negras que se embalam no samba. Não raro os
turistas juntam-se a elas. Percebe-se a presença do que Conrado (2006) denomina como “dança étnica afro-baiana”. De acordo com a autora essa dança para o negro “[...] é como um ritual
essencial da vida, através dela revivem-se costumes, mitos [...],
criam-se laços comunitários, afetivos e fala-se da vida de maneira subjetiva, criativa e mística.” (p.19).
é no momento do samba que os corpos negros, em suas
rodas, rompem com a “[...] cobiça desenfreada de um sistema
que outrora explorou a força de seus corpos, suor e sangue nas
lavouras de cana-de-açúcar, de café, cacau, borracha, nas minas de ouro e pedras preciosas, e agora a sua cultura, depositada em seus corpos dançantes [...] constroem representações
e imagens de cidades que se vangloriam de suas identidades...”
(VELAME, 2011, p.485).
Nas letras das músicas encontra-se o sarcasmo, a piléria
e também as histórias de vida. Sabino e Lody (2011) refletem
que “[...] danças legitimam o sagrado e principalmente comunicam, trazem antigas memórias...” (p.55). Tais lembranças são
expressas através dos passos e movimentos emergentes dessas
danças que acabam traduzindo:
“[...] a forma do africano e seu descendente ver e
estar no mundo, onde o saber fazer dos rituais retratam uma sabedoria mítico-religiosa, a dança da
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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vida, a expressão comunitária numa dinâmica contínua que desenha pelo corpo uma linguagem própria.” (CONRADO, 2006, p.27).

Figura 5 – A roda de Samba.
Fonte: Santos Júnior (2013).

Nesse sentido, além daquele momento ser o da ancestralidade e memória é também o do devir, da paquera, do deslumbramento provocado pelas melodias, pela cerveja sorvida
gelada sob o sol quente. Nesse momento:
“a dança afro-baiana: “[...] toca pelo ritmo do atabaque e do corpo, o som dos batimentos do coração, das pulsações mais profundas, organicidade
que gera força interior e exterior, abertura, expanEditora Via Dourada
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são e beleza, traduzida pela coreografia e vozes dos
deuses da natureza, dos homens lutando, amando e
se colocando no mundo em que vive.” (CONRADO,
2006, p.28).

Assim a dança pode ser pensada como uma das formas
“[...] expressivas e comunicativas da sociedade [...] a dança é
antes de tudo uma ação integradora, socializadora e confirmadora de vínculos...” (SABINO E LODY, 2011, p.115). No Rio Vermelho,, dia 2 de fevereiro esses vínculos, mesmo que de forma
passageira e despretensiosa, são criados e corrobora que “[...]
a festa realmente pode aliar transgressão e sutileza (ÁGUAS,
2002, p.09). Sambar se revela um ato de fruição, mas também
de conquista pelo espaço político e afetivo.

5 A CAPOEIRA...
Outra manifestação presenciada predominantemente
nas ruas, principalmente nos largos e esquinas. Grupos tanto
de Capoeira Regional como de Capoeira Angola se encontram
no dia de Iemanjá para formarem sua roda, sendo essa:

“[...] um ritornelo, um campo energético circular,
infinito, marcador de ‘identidade’ com suas respectivas representações simbólicas; mas sabemos também, que esses investimentos territoriais nunca se
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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realizam completa e definitivamente , pois a abertura para o estranho e para o outro, a exterioridade, pertence ao próprio processo de ser criar novas
identidades do sujeito capoeirista” (CASTRO JUNIOR, 2010, p.67).

A roda de capoeira na Festa de Iemanjá, amplia o território-rede dos capoeiristas, pois:
“[...] Na temporalidade das festas o negro, através
do corpo, conseguiu imprimir uma micro-política
ao campo social, tensionando o campo de forças,
através de processos de subjetivações outras, oriundas de formas próprias de conhecimento (saberes),
e práticas particulares de correlações de forças (diagramas de poder), o ‘lado de fora’ (saber-poder), que
se dobra no ‘lado de dentro’ (processos de subjetivação), a relação de ‘si consigo’, que através de meios
e ritmos – o ritornelo –, criam territórios resistentes, emancipadores, qualificando expressivamente o
território.” (VELAME, 2011, p.443).

Nas rodas de capoeira da festa percebe-se a predominância de um público mais jovem, bem como o horário destas
serem pela manhã, talvez por conta do sol quente.
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Figura 6 – A roda de Capoeira.
Fonte: Santos Júnior (2014).

São grupos de seguimento Angola e Regional que ao gingarem:
“[...] são transformados e induzem transformações
nos seus ambientes. Além disso, criam um corpo coletivo desterritorializado, que anda, nada e voa entre os contextos, entre os tempos e os espaços onde
temos nossas plurais reservas de marcas e signos,
que tecem, tal a aranha ou abelha rainha das paixões e razões, o corpo-capoeirano.” (CASTRO JUNIOR, 2010, p.67).
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São corpos que transitam pelo dançar, gingar, brincar,
lutar e que entre os passos/golpes registram sua presença nas
ruas e demarcam o território que seus antepassados foram
perseguidos. Castro Junior (2010) relata a influência do poder
hegemônico acerca do corpo capoeira, pois esse além de cercear ao mesmo tempo: “[...] imprime e propõe valores de segregação e discriminação, violentando o saber historicamente
construído de um povo e, sobretudo, no sentido de perceber
o poder-potência das materialidades corporais daqueles que
construíram e/ou instituíram uma outra história.” (p.23).
Destarte disso, a presença da capoeira na Festa de
Iemanjá corrobora com “[...] a ideia de contra-hegemonia enquanto disputa das possibilidades de interpretação da realidade...” (ÁGUAS, 2002, p.07). Por essa razão, “[...] a existência da
expressão corporal negra em nosso cotidiano não é um simples
acaso, e sim, a marca de uma identidade que não se deixa apagar e se reconstitui a cada passo.” (CONRADO, 2006, p.43).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto, a partir da experiência, de uma década,
pesquisando festas populares soteropolitanas, observando e
analisando a cultura material e imaterial local e também as expressões dos corpos inseridos em tais espaços, trazemos à tona,
a miúde, as transformações que o festejo, do dia 2 de fevereiro, proporciona ao espaço urbano através das diversas práticas
corporais as quais pudemos presenciar em todos esses anos,
Editora Via Dourada

Flávio Cardoso dos Santos Junior; Any Brito Leal Ivo; Fabio Macedo Velame | 51

sejam estas praticadas através da religião, ou simplesmente
da fruição, no “sagrado” ou no “profano” e independente do
objetivo dos praticantes acabam sendo constituintes de saberes, e por isso práticas formativas. Percebemos isso em nossa
etnografia. Dessa maneira, entende-se a emergência de amplificar as vozes “silenciadas” na história e protagonizar os corpos
que jogam, dançam, brincam, lutam, ritualizam e cultuam suas
divindades no espaço público das festas populares. Os saberes
negros, marcados na oralidade, experimentação, intuição e edificados nas diversas experiências sensíveis que são guardadas
na memória e histórias precisam ser narrados no sentido dos
mesmos serem respeitados. Assim, percebe-se que os mestres
e líderes das comunidades precisam participar de forma ativa
dos debates, de modo articulado, inter crítico, dialógico, possibilitando a leitura e reconhecimento dos corpos silenciados
e açoitados ao longo da Diáspora. É em busca da valorização
do sujeito crítico e emancipado no mundo, de uma liberdade e
maturidade intelectual como resultado de práticas pedagógicas
informais e pautadas fora dos muros das escolas e academias
que se carece de mais produções acadêmicas que problematizem a exploração e esvaziamento dos elementos da pertença e
legado Afro-brasileiro.
As rodas de samba, capoeira e xirê na Festa de Iemanjá
produzem o processo de territorialização cultural do negro na
cidade e da mesma forma apontam que tais manifestações formativas, e que fazem parte do patrimônio imaterial, carecem
de um olhar mais apurado por parte do poder público e socieSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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dade, para que não sejam dragados pela força do capital que insiste em mercantilizar e folclorizar. Carece-se de mais estudos
tendo essa temática como pano de fundo a fim de se buscar a
preservação e valorização da cultura e religião de matrizes africanas. Pudemos a partir dessa breve investigação identificar a
importância do povo negro no processo de formação do espaço
urbano da cidade, seja através da arquitetura, cultura e religião.
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CAPÍTULO 2
A CASA E O QUINTAL DA FAMÍLIA SALVADOR
COMO TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA NEGRA
Joana D’Arc de Oliveira Oliveira1
Márcio Antonio Lino2
Liz Santo Macdedo3
Fabiana Oliveira Palmeira4
1 INTRODUÇÃO
Atualmente as pesquisas acadêmicas nas áreas de arquitetura e urbanismo têm dedicado mais atenção às casas urbanas
populares e seus respectivos quintais, mas, poucas são aquelas
voltadas a compreensão das casas e os quintais da população
negra. Vale destacarmos, porém, que alguns autores se debru1
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU-USP e Professora Colaboradora no mesmo instituto.
Integra a rede de pesquisa Afro-Arqui. Atua como pesquisadora nos grupos PCT e URBIS e desenvolve pesquisa
de Pós-doutorado sobre Territórios Negros Urbanos no IAU-USP.
2
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no pós-abolição (2019-2021) orientado pela Profa. Dra. Joana D’Arc de Oliveira. Em 2020 iniciou, como bolsista
PUB (Programa unificado de bolsas de estudo para estudantes de graduação), a pesquisa “O Campus da USP em
São Carlos, concepções e realizações arquitetônicas (1956-2012)”, orientado pelo Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar.
3
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çaram em desvendar seus significados, representações, funções
e aspectos físicos. Destes, podemos destacar Gunter Weimer,
que dedicou grande parte de sua trajetória para analisar a arquitetura popular brasileira e mais especificamente as arquiteturas africanas e sua influências no Brasil, outro pesquisador foi
Roberto Moura5, que no livro intitulado “Tia Ciata e a Pequena
África”, narra, por meio da trajetória da matriarca do samba.
a configuração do seu espaço de morar, destacando importantes características e significados do quintal, que ele nomeou de
pequena África. Dentre os aspectos principais, ressalta a significação desse espaço como território negro de resistência. Nas
Ciências Sociais, muitas pesquisas já foram empreendidas com
objetivo de decifrar os significados das casas negras. Maria Gabriela Hita (2014), em “A casa das mulheres n´outro terreiro”
desvenda todos os meandros materiais e simbólicos em torno
dos espaços de morar das matriarcas negras Dialunda e Dona
Cida, residentes em Salvador-BA. Oliveira (2018) em seu livro
“Da senzala para onde? Negros e negras no pós-abolição em
São Carlos (1880-1910)”, destaca que os espaços domésticos das
famílias negras emergiram como lócus de reunião e encontro
familiar, com destaque ao quintal, que reúne, várias moradias,
funções de subsistência, espaço religioso, proteção e manifestação cultural, configurando-se como um quilombo urbano contemporâneo.
Ao fazer uma análise historicista, podemos perceber, que
durante a vigência do sistema escravista no Brasil, negros e ne5

MOURA, Roberto. Tia Ciata e a pequena África no Rio. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1995.
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gras viviam em espaços urbanos ou rurais, habitando senzalas,
casas unifamiliares ou plurifamiliares, quilombos ou confrarias6. Após o fim do regime escravista em maio de 1888, esses
sujeitos foram expulsos das regiões urbanas centrais e passaram a ocupar majoritariamente as margens das cidades, formando o que o que Henrique Cunha (2019) nomeia de “bairros
negros”. Como nos sugere Walter Fraga Filho (2006), a casa no
pós-abolição, independente de onde estivesse localizada, se
tornou a representação material da liberdade para negros e negras, funcionando como um reduto para a realização das práticas e costumes de origem africana e um lugar “seguro” para o
exercício da religião e do encontro familiar. Vale destacarmos,
que as casas negras e seus respectivos quintais apresentam
uma configuração social, material e simbólica que a tornam
territórios negros de resistência, marcados por heranças e tradições africanas, como poderemos perceber no espaço de morar da família Salvador localizado no municio de Araraquara no
interior paulista, que a partir de agora será o objeto de nossas
investigações.

2 A CASA DA FAMÍLIA SALVADOR
Ao analisarmos o espaço de morar da família Salvador
localizado na Avenida José Bonifácio, no município de Araraquara-SP, muitas camadas históricas vêm à tona, demonstran6
Associações religiosas compostas por leigos, cuja finalidade era promover a devoção a um santo. No
caso das irmandades negras, era um local onde podiam manifestar as tradições africanas, ou seja, um lugar de
resistência religiosa.
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do, que a interpretação da cidade como palimpsesto, sugerida
por Pesavento (2004), também se aplica ao espaço doméstico, à
casa e o quintal. Luiz e Eva Salvador vieram de Pindorama para
Araraquara por volta de 1940, acompanhados do filho Dorival
e das filhas, Joana, Aparecida, Lázara e Durcilha Salvador, esta
última com três anos de idade. Ao chegarem na cidade foram
morar na Vila Xavier em uma casa que dividia parede com a
residência de Benedito de Lima, primo de Luiz Salvador. Nessa
casa permaneceram por volta de dois anos até adquirirem o
lote no bairro Santana, subúrbio de Araraquara. Nessa época, o
bairro era praticamente inabitado, existindo apenas uma casa
de barro na localidade, fazendo com que a família Salvador fosse uma das primeiras a ocupar a região, que nesse período era
distante dos espaços centrais do município.

Figura 1 – Eva Marcondes Salvador e Luiz Salvador.
Década de 1940. Acervo da família.
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Como nos sugere o contrato de compra e venda do imóvel, ainda preservado na família, foi em nove de janeiro de 1945,
que Luiz Salvador, casado, ferroviário e natural de Matão-SP
adquiriu de Manoel Vicente de Azevedo e Benedicta Salinas de
Oliveira, um terreno de 10 metros de frente por 42 metros de
comprimento, pela quantia de Seiscentos Cruzeiros. Na época
do contrato Luiz Salvador já havia construído no lote uma casinha de tijolos com três cômodos. O que indica que a compra
fora realizada antes de 1945, por meio de negociação informal.
Esse seria o primeiro lote adquirido por Luiz Salvador e sua
esposa Eva Marcondes Salvador, natural de Brotas-SP.
Depois de aproximadamente dois anos, incitados pelo
senhor Azevedo, Luiz e Eva Salvador adquiriram o terreno ao
lado e construíram uma casa para abrigar Maria Julia Salomé
Marcondes, mãe de Eva Marcondes Salvador. Mais tarde, o casal comprou o terreno dos fundos, construíram mais uma casa
e abrigaram a família de Benedito Salvador, irmão de Luiz. Da
configuração dos três lotes resultou um quintal compartilhado pelas três casas. Durcilha Salvador (2019) relatou em sua
entrevista que o pai e a mãe fabricavam os tijolos com barro
extraído do próprio quintal, preparavam a mistura, colocavam
em formas de madeira e deixavam secar por três dias. Depois
de um dia todo dedicado ao trabalho na ferrovia, Luiz, com ajuda da filha Aparecida, se empenhavam na construção das casas,
que apesar de estarem em lotes distintos, eram integradas por
um único e amplo quintal.
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Ele (Luiz Salvador) foi e falou: “Eva, vamo comprar
esse pedaço porque seu Azevedo falou que isso aqui
vai valorizar e vai ficar caro né, vamo comprar”, e
minha mãe falava: “cê que sabe”, só que minha mãe
era muito boa né, daí falava: “Luizinho, põe minha
mãe pra morar aí”, ele ia, ele e a minha irmã abaixo
de mim. A minha irmã abaixo de mim era servente dele e ele era o pedreiro. (SALVADOR, Lazinha,
2019)
(...) meu pai, minha mãe fazia tijolo… meu pai fez
as caixinhas, fazia tijolo e deixava secar […] É esse
tijolo, que é os tijolo grosso grande, é eles fizeram
aquelas pilha de tijolo e deixou secar… quando tava
pronto então ele levantou, levantou um cômodo que
foi a cozinha. (SALVADOR, Lazinha, 2019)

Figura 2 – Representação da implantação dos lotes adquiridos por
Luiz e Eva Salvador na década de 1940.
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Com já apontamos anteriormente, a primeira casa foi
construída antes de 1945 para abrigar o núcleo da família Salvador. A casa que já passou por inúmeras reformas abriga hoje
Nazaré e Lázara, filhas de Luiz e Eva Salvador. Assim, como
várias famílias negras estudadas por Oliveira (2018), o núcleo
Salvador também apresenta uma relação diferenciada com o
espaço de morar, marcada pelos laços de parentesco e o sentimento de pertencimento ao local. Existe uma cultura de retornar à casa, mesmo casado ou separado, com ou sem filhos, afirmando o significado de refúgio permanente. Em sua infância,
Nazaré Salvador, que nasceu nesse local, morava com os pais,
as irmãs e a avó. Mais tarde, houve um período de convivência
com as primas, quando foi adicionado mais um cômodo e, hoje,
ela abriga a sobrinha Simone Salvador e sua filha.

[...] então o outro cômodo que ele fez ficou minhas
primas morando. Então a gente ficou no aperto
mesmo, mas pra eles né… daí depois ele foi fazendo,
foi aumentando, fez mais um quarto, quando ele fez
mais um quarto daí acho que ele deu uma relaxada
né. Que daí ele separou a gente. (SALVADOR, Lazinha. 2019)
Aí o que acontece, vem os parentes né, a irmã dele,
aí ele serve né, até hoje… aqui fechou por conta de
ter vendido ali. Moram ainda aqui na rua 10 né, que
agora tá fechado, e suas sobrinhas né, porque ela
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morreu, a irmã dele morreu. Aí aqui quem morava
era a minha avó, mãe da minha mãe, tá, com a minha tia. (SALVADOR, Maria Nazaré, 2019)

No lote cedido à avó e à tia foi construída uma casa grande, dividida em duas, permitindo que elas habitassem um lado
e alugassem o outro. As duas artes contavam com quarto, sala,
cozinha e banheiro. Após o falecimento da avó, a tia vendeu o
lote sem consultar o restante da família. Já a casa do pai de Nazaré era pequena em relação à da avó. Era feita de tijolo de barro, feito pelo próprio Luís Salvador e sua esposa, Eva Marcondes Salvador, como já destacamos anteriormente. O chão era
de “vermelhão”, a cobertura de telhas de barro, tinha janelas e
portas de madeira, poço e fossa. Contava com um quarto onde
todos dormiam, uma sala e uma cozinha com fogão à lenha.
Além disso, no quintal havia outra casa, pequena, com dois cômodos, que era alugada para outras pessoas, até que uma das
filhas de Luiz e Eva se casou, voltou para casa e ali se estabeleceu. Essa prática foi muito comum entre as famílias negras no
pós-abolição, tendo em vista que durante a escravidão, muitas
foram desfeitas de acordo com os interesses dos proprietários.
Como explicitado no livro “Encruzilhadas da Liberdade”, de
Walter Fraga Filho (2006), no pós-abolição os negros e negras
fizeram da família e da casa os maiores símbolos da liberdade
tão arduamente por eles conquistada.
A casa da família Salvador, registra em suas paredes todos os processos de transformações a que a família foi submeSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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tida. Com o passar dos anos foi preciso adaptá-la para receber
parentes, ampliá-la para garantir a privacidade da família e reformá-la para oferecer maior conforto a todos. Por meio das
memórias de Nazaré, Lazinha e Durcilha Salvador de Oliveira foi possível reconstituirmos a planta da casa em seu estado
original, cujo programa era composto por uma cozinha, uma
saleta e um quarto. Foi possível identificar as três principais
fases de transformações executadas, como a expansão para três
quartos e a cozinha, e posteriormente, três quartos, a cozinha
e uma sala. Além dos aspectos físicos e materiais, a casa possui
uma série de significados para os descendentes de Luz e Eva.
Nos relatos dos filhos Francisco, Lázara, Durcilha e Nazaré foi
possível identificarmos o reconhecimento que eles ofertam aos
pais como os responsáveis pela aquisição, construção e transformação do espaço de morar em lar, em espaço de proteção,
em reduto para as manifestações de suas crenças, suas festas
e suas práticas culturais. Foram unânimes em destacar o gosto
que os pais tinham em preparar o quintal para receber amigos,
parentes, todos negros, em suas comemorações. Ai, essa casa
me significa tudo na vida. As coisas lindas que passaram, as
coisas belas que passaram, e as ruim que passaram também.
Passou muita perda. (SALVADOR, Lazinha. 2019).
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Figura 3 – Planta baixada casa e implantaçã do quintal na década de
1940. Márcio Antonio Lino Júnior, 2019.

Também moradora do mesmo quintal desde sua infância, Idalina Salvador, sobrinha de Luiz e Eva Salvador, conta
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

68 | As insurgências urbanas e rurais da população negra

que morou com seus pais em uma colônia na Fazenda La Bamba durante a infância. Sua casa lá era de tábua e tinha piso de
terra batida. O banheiro era apenas uma fossa do lado externo,
o lavatório era restrito a uma bacia e não havia área de serviço,
de modo que as roupas eram lavadas no rio. Havia quartos com
camas de palha de milho, uma sala e uma cozinha com fogão à
lenha, além de uma horta no quintal, e a iluminação era feita
por lampiões. Ela conta que gostava de morar lá, era apenas
uma criança, então não via problema, por exemplo, em se banhar na bacia, achava tudo divertido. Lembra com carinho das
brincadeiras com as outras crianças da colônia, de chegar em
casa depois de um dia de trabalho, de se esconder nas camas
de palha com a irmã quando seu pai descobria que elas haviam
comido os doces que ele pretendia vender. Mais tarde, mudou-se para uma casinha na Usina Tamoio, a qual já contava com
energia elétrica e banheiro. Já a casa em que mora hoje em Araraquara, construída pelo seu tio, Luiz Salvador, é marcada pelas
lembranças de vê-lo fazendo a montagem do teto. Inicialmente,
a residência era feita de barro, piso de terra batida e tinha janelas e portas de madeira, além do grande quintal compartilhado pelos três núcleos familiares. Idalina afirma que esse lugar
significa tudo para ela, porque é onde passou a vida. Sua parte
preferida é o quintal, onde cuida de suas plantas. Ah, representa tudo, porque, né, aqui que...que sempre vivi, né (SALVADOR,
Idalina, 2019)
O bairro Santana era ocupado majoritariamente por famílias brancas, o que fez com que os Salvador enfrentassem,
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constantemente, episódios de racismo, como as tentativas constantes de expulsá-los da localidade. Idalina contou um caso que
aconteceu com sua tia, Elídia Salvador. Um morador sugeriu
que ela mudasse para uma casinha várias ruas distantes, perto do córrego. Elídia disse: escuta aqui, será que eu não tenho
direito de morá no centro? Eu comprei aqui, aqui vou ficar.
(SALVADOR, Idalina, 2019)

3 O QUINTAL DA FAMÍLIA SALVADOR
Entender as relações desenvolvidas nos quintais negros
urbanos significa compreender a convergência entre espaço e
identidade. Sodré (2019) considera o espaço como resultado do
morar, do uso da terra como meio de registro da identidade de
um grupo. Na matriz africana, a relação com a terra vai além
de sua configuração física e passa a integrar a dimensão do
sagrado, tornando-se objeto de concretização da sobrevivência
material e simbólica.
Espaços como o terreiro, os quilombos e, posteriormente, os quintais são a representação material de como a comunidade negra se colocou ao longo dos anos frente às condições
de dominação. Também representam o posicionamento dos
negros no espaço urbano, cuja presença se materializa em remanescentes de quilombos e bairros negros, onde as famílias
de matriz africana vão reformulando sua organização, transmitindo suas tradições e, assim, lutando por seus territórios,
identidades e preservação de suas culturas.
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

70 | As insurgências urbanas e rurais da população negra

Guedes, ao estudar esses territórios familiares em Redes de parentesco e consideração entre trabalhadores urbanos:
tecendo relações a partir de quintais (1998), aponta-os como
resultado de um agrupamento de casas de parentes dentro do
mesmo lote, mas que independem de limites físicos claramente
estabelecidos, se diferenciando da ordenação espacial comum.
Em geral, são formados a partir de uma casa inicial, em que o
proprietário se dispõe a construir ou agregar novas construções ao lote.
Os espaços construídos se relacionam à terra como
forma de preservação da comunidade. O quintal abriga a subsistência, as celebrações, os rituais e o acolhimento, traduzindo
assim o que Guedes coloca como um fenômeno multidimensional. A gente… tinha cabra, tinha cabra, tinha porco, tinha galinha, tinha tudo que meu pai podia tinha aí no quintal. (SALVADOR, Lázara, 2019)
no quintal lá no fundo era assim… bananeira, mangueira, tinha mandioca, tinha… sabe tudo que você…
e verdura era aqui na frente. Alface aqueles pézão de
alface que era uma beleza… daí depois foi indo, foi
indo, então o que que ela fez, ela passou as verdura
tudo lá pro fundo. (SALVADOR, Lázara, 2019)
[...] Sempre teve festa aqui sabe? Ou era terço, sempre tinha os terços aqui aí servia o licor feito em casa,
servia o bolo, o café ou o pão feito em casa. Tinha
as festas, festas de aniversário também, casamento
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também tinha, e era assim né, ou era aqui na minha
casa, ou era casa dos parentes lá na Vila, ou era do
parente lá na Vila Sedenho também, sempre tinha
esses encontros, né, de família. [...] Eu vejo a minha
casa assim há décadas atrás uma casa cheia de gente, tinha muita vida. (SALVADOR, M. N., 2019)

O espaço criado pouco a pouco não se limitava apenas ao
usufruto destes, como também de primos, parentes e amigos
que eram recebidos e acomodados pela família, que não hesitava em construir mais um cômodo na casa para acolhê-los.
É evidenciada, assim, a afirmação de Guedes (1998) de que a
ocupação do lote, tido nas famílias negras como um patrimônio
voltado ao coletivo, atualiza princípios de ordenação sócio-cultural por não ser entendida como um valor de troca, e sim de
uso.
Quase toda família passou por aqui, toda sobrinhada passaram por aqui, eu tenho um cunhado que
fala assim: “quem não passou por aqui? Todos foram criados aqui. Casaram, ficaram por aqui, tiveram filho, daí quando foram embora pra casa deles
(...) a gente acha falta. (SALVADOR, Lázara, 2019)

O quintal insere-se aqui como garantia de subsistência da
família e dos agregados, a partir do cultivo de árvores e hortaliças de diversas espécies, flores e a criação de animais. Também
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era onde reuniam seus amigos, em sua maioria negros, para
festas, comemorações e terços, onde espalhavam bancos de tijolos e tábua e comiam e dançavam ao som do acordeão. Maria
Nazaré nos conta sobre a importância do quintal nas brincadeiras com seus irmãos, que chegavam a promover jogos e encontros dançantes nos finais de semana, resgatando o pensamento
de Guedes (1998) sobre os quintais serem a forma empírica
mais visível de uma rede de parentescos e da vizinhança.
No quintal lá no fundo era assim: bananeira, mangueira, tinha mandioca [...] e verdura era aqui na
frente. Alface, aqueles pézão de alface que era uma
beleza. Daí depois foi indo, [...] ela passou as verduras tudo lá pro fundo [...] e aqui na frente ela plantava flor. Quando chegava na época de finados então você só via margarida branca e margarida roxa,
então o povo vinha buscar. A maioria vinha buscar
porque era mais amigos né, e outros compravam. E
como passava a época do finados então ela gostava
muito de rosa… era rosa, era outras flores, sabe? Então tava sempre florido. (SALVADOR, Lázara, 2019)
Aqui era muito lindo, tinha dois pés de manga, manga espada e bourbom, tinha laranja, tinha laranja
lima, tinha limão, sabe limão cravo? Outro limão, o
taiti, tinha lá na frente [...] batata doce, e o milho,
minha mãe plantava milho. E [...] tinha horta, tinha
[...] margarida. Que a minha mãe na época de finados as pessoas vinham buscar aqui. [...] E eu lembro
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de porco e galinha, que a minha mãe né criava, cuidava e matava, pra gente comer [...]. E tinha também meu irmão fazer criação de coelho, de vez em
quando ela fazia uma matança também, pomba, até
pomba a gente comia, ela fazia matança de vez em
quando. Tinha muita coisa aqui. (SALVADOR, Nazaré, 2019)

Neste espaço, a figura feminina ganha protagonismo no
fortalecimento da identidade negra através das gerações, aspecto também colocado por Araújo (2013) a respeito dos papéis
da mulher negra de mantenedora de suas tradições por meio
da oralidade e de sua liderança na chefia da casa. O cotidiano da
família, é evidenciado, nas práticas corriqueiras que remetem
ao passado, como um guardião das tradições, conceito trabalhado por Dos Anjos (2007). A presença de culturas e tradições
de matriz africana, vinculada à figura de mulheres que defendem esse território como um espaço que resgata o material e o
imaterial, criam um espaço de liberdade e resistência.
[...] Só que daí a minha mãe me ensinou [a fazer
bolo] e eu ensinei as minhas sobrinhas. [...] Então
uma vai passando pra outra, que nem negócio de
festa, um vai passando pro outro. Quando meu pai
morreu, minha mãe morreu, daí a festa quem fazia
era eu e a Nazaré. A gente adorava fazer as festa,
daí agora como a gente tá cansada, daí nós passaSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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mos pra minhas sobrinhas, então entrou uma equipe nova, elas que tão agora comandando. [...] Então
saía aquelas festa boa, aquelas festa gostosa, todo
mundo vinha, comia, dançava, brincava, aproveitava, e se sobra hoje então a gente não leva, vamo continuar amanhã. Então é isso que a gente fazia. [...]
E eu falo assim: “gente, não deixa acabar, começou
pelo meu pai, minha mãe, então meu pai minha mãe
passou pras filhas, daí foi morrendo, minha irmã,
morreu outra, morreu outra, daí restou quem? Eu,
a Nazaré e a Durcilha de mulher que restou, e meu
irmão Quico [...]. Então daí ficou nós, daí agora eu
falo pra eles: ‘Não deixa acabar quando vocês cansar, passa pra outra, porque uma coisa que já vem
de épocas né’. (SALVADOR, Lázara, 2019)

As mulheres da família Salvador reconhecem a importância da figura da mãe como matriarca, responsável pela união
da família, mantendo uma postura autoritária na liderança
da casa, buscando manter a união e a proteção de seus filhos,
criando-os sozinha após o falecimento do marido em 1957.
Então, essa questão, minha mãe tinha muito essa
questão do agregar, ela era assim, sabe, uma pessoa
extremamente autoritária, mas o objetivo dela era
manter, manter a família, manter a família unida,
sabe? Ela liderava, exercia assim uma liderança. InEditora Via Dourada
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clusive eu falo: enquanto minha mãe era viva, então
era uma coisa assim muito, as coisas muito rígidas,
muito forte essa questão do agrupar, essa questão
do proteger, o ajudar. (Salvador, Nazaré. 2019)

A família Salvador faz questão de manter viva as memórias de tudo que acontecia no quintal. Era nesse espaço, que
eles se preservavam dos olhares discriminatórios da sociedade racista. Era ali que se uniam aos seus, trocavam prosas, receitas, alegrias e tristezas. Tocavam seus instrumentos, cantavam as suas canções e discutiam as desigualdades raciais. Os
preparativos para o carnaval eram ali executados, os amigos
eram reunidos e as conquistas comemoradas. E acima de tudo,
era no quintal que a cultura negra podia florescer sem medo
e repressão. Nazaré conta que a família fazia muitas festas no
quintal – aniversário, casamento, encontros de família. Ela tem
lembranças da casa sempre cheia, tanto de familiares quanto
de compadres, majoritariamente negros.
Hoje o quintal da família Salvador preserva apenas um
pequeno retângulo em terra do antigo quintal. Porém, as memórias sobre seu significado, sua representação e seu uso se
mantêm vivas e pulsantes na família. O cimento que hoje está
sobre o chão de terra batida não concretou as histórias ali registradas. Ao andar pelo quintal a família ainda é capaz de dizer onde era plantada cada árvore, cada hortaliça, cada erva,
cada flor. Apesar de não haver mais horta, pomar, criação de
animais e nem o chão de terra batida, o uso do quintal guarda
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semelhanças com os usos praticados em meados do século XX.
O espaço ainda é o preferido para a realização dos encontros
familiares. Reunidos, em torno da mesa de madeira que pertenceu ao patriarca Luiz Salvador, a família celebra suas trajetórias, conquistas e os seus antepassados.
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CAPÍTULO 3
QUINTAL DA DONA ANITA: PATRIMÔNIO CULTURAL NO QUILOMBO DE NAZARÉ
Marlene Pereira dos Santos1
Henrique Cunha Júnior 2

1 INTRODUÇÃO
A transição entre os séculos XX e XXI trouxe muitos impactos sobre a pesquisa cientifica os seus métodos e creditos.
A predominância dos ditames canônicos da ciência ocidental foram
colocados em cheque, a ciência monodisciplinar eminentemente cartesiana
foi deixada de lado e a supremacia europeia na produção de conhecimento foi perdida. As mudanças importantes dos cânones estavam anunciadas
desde meados do século passado em razão dos trabalhos de Thomas Kuhn
sobre as estruturas das revoluções cientificas e de como são estabelecidas as
vigências dos paradigmas científicos (KUHN, 1997). As verdades relativas
das ciências foram muito questionadas em função de que ficou demonstrado
1
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que os paradigmas se sustentam mais por questões políticas de grupos de
pares de mesma formação e credo cientifico do que por razões unicamente
cientificas. No campo da amplitude das teorias, da lógica e da epistemologia
da ciência do seu estabelecimento também ocorreram duas grandes revoluções. A lógica do trabalho com dois conjuntos sem intercessão foi demonstrada como ineficaz para muitos estudos e se estabeleceu a lógica nebulosa
ou lógica fuzzy. A teoria do caos criou a informação que os métodos lineares
eram muito limitados para compreensão dos sistemas complexos. O mundo
das ciências passou a incorporar as informação não linear. Sendo que esta
incorporação implicou na evidencia da impossibilidade de determinismo
cientifico. E também na dificuldade em termos casos possíveis de grande
generalização cientifica. Estas mudanças refletiram em grandes problemas para as ciências humanas. Primeiro os modelos
marxistas são da lógica de dois grupos sociais apenas e sem
intersecções. Também porque as ciências humanas de base
cartesiana procuram resultados universais e deterministas e a
perspectiva de universalidade determinística da ciência estava
sendo abolida. A discussão da pós-modernidade na Europa não
foi apenas a consciência da desindustrialização europeia e da
perda da hegemonia econômica e cultural para os países asiáticos foi também a necessidade de uma nova ciência transdisciplinar, de métodos não lineares e cuidando de casos específicos.
A diversidade dos grupos sociais e as especificidades das suas
necessidades cientificas foi um dos grandes resultados embates
na transição dos séculos.
As independências africanas e o panafricanismo criaram
uma nova leitura cientifica para o mundo africano e realizaSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

82 | As insurgências urbanas e rurais da população negra

ram a historia geral da África, o único continente que possui
uma historia geral, feita como metodologias e valores africanos
de produção do conhecimento. Sendo que os questionamentos
acerca da dominação colonial europeia e das imposições políticas, culturais e econômicas levaram a recuperação das filosofias e formas de produção de conhecimento das sociedades
africanas do passado. Existiu entre 1940 e 1970 uma revolução
do pensamento africano e afrodescendente, principalmente
com relação ao caribe. Dessas transformações a reação tardia
europeia e dos satélites científicos europeus como é caso do
Brasil apareceram as novidades dos estudos pós-colônias e de
aparente descolonização da produção do conhecimento.
Dessas transformações o que tem de importância para
este artigo é utilizamos os conceitos de africanidade e afrodescendência, conceitos alinhados e resultantes com a produção da história geral, sendo metodologia da afrodescendência
transdisciplinares e limitados a estudo das especificidades dos
lugares e dos grupos históricos. Trata-se de uma pesquisa feita
com base nos valores e base história da população negra. Mesmo que reflita em aparente similaridade com os caminhos das
posturas no campo decoloniais e pós-coloniais os conceitos e
métodos utilizados tem formulações distintas.
O conhecimento da fitoterapia africana é muito antigo,
possui as suas origens nas pesquisas e documentos do antigo Egito. Constitui um campo de conhecimento que expandiu
pelo continente todo e que foi herdado pela civilização brasileira como uma herança trazida pelas imigrações africanas do
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tempo do escravismo criminoso e transformada ou atualizada
nas condições da diversidade histórica a geográfica brasileira. A
farmacologia e a fitoterapia das comunidades de quilombos são
parte da herança africana e do patrimônio cultural dessas comunidades. Nesse artigo destacamos um caso que ilustra a persistência desse patrimônio cultural no Quilombo de Nazaré, na
região do semiárido do nordeste no estado do Ceará. Destacamos que é uma cultura cujo os conhecimentos se adaptaram a
produzir as plantas numa região difícil. Embora parte dos pontos relevantes da pesquisa estejam nos critérios em métodos de
plantio e conservação da horta neste artigo são apresentados
os registros das espécimes vegetais e as formas especificas de
ordenamento do quintal.
A pesquisa acadêmica é norteada pelas abstrações de
modelos, compostos por conceitos que sintetizam de forma resumida as realidades. Os conceitos presentes neste artigo alem
de africanidade e afrodescendência, são o de lugar, paisagem,
território, patrimônio e identidade negra.
Lugar implica numa localidade e na subjetividade da vivencia cotidiana dos habitantes. Um espaço geográfico se transforma num lugar a medida que as especificidades que o compõe são reconhecidas e empregadas como critério de percepção
relativo as demais localidades. A principal definição de lugar é
dado na literatura africana como a localidade da comunidade
de origem. Nas comunidades de quilombo de intimidade das
pessoas com a região e a vida local. Na literatura cientifica a
captação dessa emoção subjetiva é dado pelas especificidades
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de cada lugar, das formas de constituição, implica na descrição
sistemática dos elementos de formação de cada localidade.
A paisagem é constatação, não apenas visual, mas do que
pode ser visto numa localidade como os olhas das transformações históricas que sofreu a natureza da localidade. A intervenção humana material e imaterial. Na paisagem temos as formas diversas que retalham a paisagem e constituem o quebra
cabeça que a explica. Os quintais são as partes das pequenas
unidades que constituem a paisagem. A composição histórica e
geográfica das paisagens são partes dos patrimônios culturais.
Sendo que a identidade e o território são reconhecidos pelo reconhecimento do elenco dos patrimônios culturais. Neste sentido é que se situa a importância dos patrimônios e do seu registro. Neste sentido esta a relevância da pesquisa realizada e a
apresentação desse artigo.

2 O QUILOMBO DE NAZARÉ E SUA LOCALIZAÇÃO
A pesquisa realizada trabalha como os conceitos de população negra, quilombo, identidade quilombola, escravismo
criminoso, racismo antinegro estrutural e capi talismo racistas.
Consideramos população negra aos descendentes de africanos
denominados no censo brasileiro como pretos e pardos. A categoria população é no sentido utilizado pela geografia como
habitantes de um território. Quilombos como territórios de
populações negras que na luta contra o escravismo criminoso
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produziu comunidades de seres livres. A palavra escravidão faz
parte da história do Brasil produzida pelos grupos dominantes
e tornou-se naturalizada deixando de expressar a realidade dos
fatos histórico graves ficando como parte da normalidade da
história nacional. Na produção de uma nova semântica para
narrativa da história na perspectiva da população negra é que
utilizamos o conceito de “escravismo criminoso”. Deixando expressa a nossa visão sobre os processos da história do Brasil
comandos pelos europeus. Também consideramos os africanos
como colonizadores do Brasil na mesma perspectiva do intelectual Manuel Quirino (QUIRINO, 1918). Colonizar é habitar e
transferir e adaptar conhecimentos. Destacamos no argumento
dos africanos como colonizadores do Brasil o acerto tecnológico
africano empregado durante o escravismo criminoso (CUNHA
JUNIOR, 2010) e produção da cultura nacional com fortíssima
predominância das heranças africanas. No passado os quilombos lutaram contra o escravismo criminoso e no presente continuam na luta contra o racismo antinegro estrutural. Racismo
antinegro, um sistema especifico projetado para dominação
sobre a população negra, portanto racismo como sistema de
dominação e não apenas de ódio entre raças, e estrutural perpassando a construção de todas as instituições brasileiras.
Os temas de quilombos no Ceará apresentam um novo
enfoque somente a partir de 2009, devido as elabo rações dos
laudos antropológicos para reconhecimento e delimitação das
terras de quilombo no Ceará (MARQUES, 2009, 2010).
O quilombo de Nazaré, localiza-se no Distrito de Arapari,
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Município de Itapipoca, distante cerca de 130 km quilômetros
de Fortaleza, a capital do estado do Ceará. E o quilombo encontrando-se a 13 km da Sede municipal em Itapipoca. Esta região,
onde hoje, se encontra a Comunidade Quilombola de Nazaré,
foi ocupada por portugueses e por quilombolas deste o século
XVIII, estes apresentados nas notícias de jornais da época como
fugitivos.
A geografia da localidade, com altitudes elevadas para
os padrões do nordeste brasileiro, relevo acidentado pela serra e com vegetação densa e de acesso difícil foi circunstancial
para a manutenção das atuais condições de vida dos moradores
locais (SANTOS, 2020). No presente, a acessibilidade ainda é
laboriosa, pois não são todos os veículos que conseguem realizar o percurso; alguns deles foram adaptados para realizar
o transporte de pessoas, um exemplo e o meio de transporte
usados pelos quilombolas, esses parasse locomover usam um
caminhãozinho adaptado, com bancos de madeira na carroceria, e este meio de transporte é chamado de pau-de-arara, esse
é o meio de transporte usado pelos os quilombolas.
A comunidade quilombola é formada por aproximadamente 51 famílias e reúne cerca de 280 pessoas, entre crianças,
jovens e adultos. A comunidade começou ainda no período da
colonização do Brasil. Segundo narra os mais velhos da localidade, acredita-se que o nome da comunidade, Nazaré, tenha
influência da religiosidade cristã.
A comunidade quilombola de Nazaré foi certificada pela
Fundação Cultural Palmares, órgão do governo brasileiro, como
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Comunidade Remanescente de Quilombo em 26 de novembro
de 2007.
As famílias que formam a comunidade vivem em sua
maioria da agricultura de subsistência, criação de pequenos
animais, extrativismo vegetal e prestação de serviços para proprietários de sítios na região. Residem na localidade há quatro
gerações e constituem sua organização social com fundamento
nas relações de parentesco, manifestações religiosas e criação
das associações de moradores e quilombolas, garantindo assim
a permanência no território tradicionalmente ocupado (SANTOS, 2020).

3 A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA
A agricultura de subsistência é uma modalidade que tem
como principal objetivo a produção de alimentos para garantir
a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade
quilombola em que está inserido, ou seja, esta modalidade visa
suprir as necessidades alimentares das famílias quilombolas
rurais.
A agricultura brasileira tem sido costumeiramente subdividida dicotomicamente de acordo com características sócio-econômicas e tecnológicas. Assim ao longo do tempo tem-se
distinguido a agricultura de subsistência, ou a pequena agricultura, e agricultura comercial ou empresarial. Mais recentemente a dicotomia passou a caracterizar-se em termos de agricultuSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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ra familiar, essa é a agricultura deve ser praticada pela família,
e se caso tiver algum empregado tem que que ser temporário.
Então na agricultura de subsistência ou na agricultura
familiar existe o conhecimento da agricultura que é transmitido de forma oral durante as jornadas de trabalho, pois no momento de trabalho acontece também aprendizagem através de
conversas, cânticos e principalmente pelo exemplo.

4 PLANTAS MEDICINAIS
Plantas medicinais nos quilombos, sempre tem, pois o
uso das plantas medicinais é uma prática antiga e nova ainda
hoje.
Pesquisando os quilombos, percebi a forte tradição do
uso das plantas, e também conheci Maria de Sousa Belmino,
têm mais ou menos 59 anos de idade, e é conhecida Sousa,
essa tem o quintal com muitas plantas medicinais, mora no
Quilombo de Alto Alegre – CE, ela tem um quintal com várias
espécimes de plantas medicinal, então ele tem toda uma ciência
tradicional, ajuda a comunidade, isso é uma herança cultural
que está presente em vários comunidade quilombos.
Porém neste trabalho trago a um quintal extraordinário,
no qual tem plantas medicinais, hortas, um pequeno Oásis.
E observando pesquisando o quilombo, então fiquei sabendo das plantas medicinais no quilombo de Nazaré através de
conversas com os moradores. Existe o conhecimento e o cultivo
das plantas medicinais, que vi no quilombo de Nazaré, plantas
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como: arruda, anador, alfavaca, capim santo, erva cidreira, boldo, manjericão, hortelã, e outros.
No quilombo de Nazaré conheci a Anita Porfirio da silva
Costa, nascida em 25 de dezembro de 1968, tem 52 anos de
idade, Anita tem um quintal produtivo, ela planta no quintal e
nos arredores de sua casa vários tipos de plantas, desde plantas
medicinais a plantas ornamentais. As plantas medicinais que
tem no quintal são: Arruda, agrião, duas espécies de boldo, malva, manjericão, alfavaca, anador, capim santo, mas além dessas
tem as hortaliças cebolinha, coentro, pimenta malagueta e outras pimentas, urucum. Também há as plantas frutíferas como
pé de laranja, pé de limão. As figuras 1 e 2, mostram algumas
das plantas do seu quintal, na área da casa. As figuras mostram
plantas medicinais como hortelã, boldo e malva.
Nas comunidades quilombolas existe a prática de se
plantar plantas medicinais nos quintais, nesta prática algumas
pessoas se sobressai, pois tem um dom, um conhecimento de
manipulação das plantas medicinais, a exemplo, aqui falo do
quintal da Anita no quilombo de Nazaré, ela tem um quintal
com várias espécimes de plantas, então ele tem toda um cuidado e carinho para plantar, é uma prática tradicional, isso é uma
herança cultural que está presente em vários comunidade e, é
patrimônio cultural.

Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

90 | As insurgências urbanas e rurais da população negra

.

Figura 1 – Boldo.
Fonte: Marlene P. dos Santos, (2017).

.

Figura 2 – Hortelã e malva.
Fonte: Marlene P. dos Santos, (2017).
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O patrimônio cultura imaterial das comunidades de
quilombos apresenta como parte importante da cultural botânica e em particular da cultura medicinal
farmacêutica tradicional, também denominada de
fitoterápica tradicional ou popular.
A medicina tradicional quilombola no tempo presente foi substituída, em parte, pela medicina da
farmácia comercial e pelo medica de formação universitária. (SANTO, 2019).

Como se sabe, o uso das plantas medicinais é milenar
e perpassa por vários povos, assim as plantas são usadas na
medicina tradicional, na homeopatia, nos fármacos e nas religiões de matrizes africana e indígena. E para obter as plantas
medicinais pode ser colidas no mato onde elas nascem naturalmente através da polinização natural, o a outra forma é o plantio, pois as pessoas que habitam na zona rural, nos quilombos,
quase todas têm sempre algumas plantas medicinais plantadas
no quintal, e se utiliza destas para curar várias doenças. Então
se planta as ervar medicinais, se faz as hortas, os quintais produtivos, como o quintal da Anita na comunidade quilombola de
Nazaré.
As plantas medicinais podem estar no mato, no terreiro,
no quintal. Mas os quintais produtivos var apresentar uma variedade da plantação, que vai desde plantas medicinais a hortas
e plantas frutíferas, e o que vai também de acordo o tamanho
de lugar, as necessidades e hábitos da pessoa, do grupo ou da
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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comunidade.

5 QUINTAL PRODUTIVO NO QUILOMBO DE NAZARÉ
E como entender e definir o quintal produtivo?
As pessoas que plantam em seus quintais, elas simplesmente plantam, não estão preocupadas em nomear o quintal,
mas os estudiosos vão definindo o que vê, assim aparece os termos agricultura de subsistência, agricultura familiar e quintal
produtivo.
Os Quintais são áreas nos arredores da casa, logo o quintal produtivo é uma área nos arredores de uma casa, ou seja,
uma pequena propriedade, na qual a plantação é baseada na
produção familiar. No quintal próximo a casa a família planta
e cultiva plantas alimentícias, frutíferas, ornamentais, leguminosas e medicinais. Para a família agricultora é no quintal que
está grande parte dos alimentos para o consumo do dia a dia
é nesse espaço que os membros da família desempenham suas
atividades destacando a importante presença e participação da
mulher como a principal colaboradora na composição da diversidade de plantas e espécies que compõem esse quintal.
E falando do papel da mulher no cenário do quintal produtivo, Anita no quilombo de Nazaré, desempenha muito bem
este papel, pois consegui produzir, plantar um quintal produtivo em terreno rochoso na serra não é fácil, no entanto, ele
conseguiu realizar este feito, tem um lindo quintal com várias
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coisas plantada, este quintal se estende um pouco além da casa.
Pois Anita tem um lugar para além de da sua casa, onde ela
planta e cultiva uma variedade de plantas, na parte de horta
tem: alface, agrião, couve manteiga, cebolinha, coentro, salsa,
tomate e tomate cereja, pimentão, pimenta de cheiro, abobora,
e parte de frutas tais como: abacaxi, também chamado de ananás, pé de banana, e também tem plantado capim santo.
O quintal reprodutivo da Anita tem canteiro de plantação
alface, um canteiro de plantação variado, tem tomate, tomate
cereja, abobora, capim santos e mastruz; canteiro de variedade
de espécies plantada, e um lado do quintal onde é plantado pé
de acerola, bananeira, macaxeira e mandioca. E há canteiros
em terrenos rochosos que não é nada fácil de plantar neste tipo
de solo, no entanto a Anita consegue cultivar horta e plantas
diversas plantas, percebe se tudo muito bem cuidado. E Anita
fala que dar muito trabalho para cuidar e manter as plantas,
mas ela gosta.
As figuras 3 e 4 são fotos do Anita, mostra o canteiro e a
variedade de espécies plantada.
Além da plantação de macaxeira, que também em alguns
estados, conhece como mandioca, e pé de acerolas e bananeiras. A figura 5, mostrar o local onde tem água, e essa é a fonte
de vida, é o que mantém o quintal.
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Figura 3 – Anita e canteiro de plantação.
Fonte: Marlene P. dos Santos, (2017).

Figura 4 – Plantação de mandioca-macaxeira e bananas.
Fonte: Marlene P. dos Santos, (2017).

Então caminhada e conversando me mostrou todas as
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plantas, depois continuamos, e chegamos num lugar maravilhoso, que fica após cercado onde ela planta, ali a nossa frente
uma linda nascente de água, um pequeno oásis, esse ajuda na
irrigação das plantas.
É necessário alimentar o corpo, porém é fundamental
cuidar, prevenir contra as doenças, e caso tenha alguma doença, através das ervas, quem as sabe manipular, quase sempre
faz um remédio, seja um chá, um xarope, lambedor (espécie de
mel), faz se uso da fitoterapia.

Figura 5 – Nascente de água, (2017).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O quilombo de Nazaré, onde se desenvolveu a pesquisa, é
situado na região do semiárido cearense, e em região serrana.
Devido às condições climáticas do semiárido uma das principais
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problemática é água e principalmente em se tratando do cultivo
de hortas como a apresentada neste trabalho. No processo de
reconhecimento dos quilombos, no processo da sua educação e
na formação das identidades os patrimônios culturais exercem
grande importância e selecioná-los, evidenciá-los e registrá-los
é atividade de importância social, cultural e política. As identificações e registros são documentos da existência e validam a realidade, produzem mecanismos de compreensão do território e
das suas paisagens em termos geográficos. Dentro da paisagem
geográfica a compreensão do território é procedida em parte
pelas formas culturais presentes, pelas realizações e hábitos dos
seus moradores. Os quintais fazem parte das formas da organização do espaço nas comunidades de quilombos. No entanto
quintais são também formas urbanas de utilização do espaço e
elas segregam especificidades quanto as organizações, cultivos
e criações. Neste caso selecionamos um dos quintais que tem a
especificidade em congregar espécimes fitoterápicas. Parte da
antiga medicina tradicional de origem africana, mesclada com
elementos de demais culturas. Sendo que o quintal em estudo possui a existência de uma grande cachimba produtora de
água com certa fartura o ano todo. O método de trabalho é do
percurso de identificação dos elementos existentes, de entrevista semiestruturada com a dona do quintal e conservadoras
das espécimes, e do registro fotográfico. A fotografia funciona
em varias formas na pesquisa, serve de registro, comparação
e classificação dos elementos selecionados como de interesse
para a pesquisa. Em termos gerais a pesquisa se enquadra no
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campo das pesquisas de caráter participante de metodologia
afrodescendente. A principal contribuição da pesquisa foi do
registro do patrimônio cultural. Isto em importância tanto nos
processos da educação quilombola como da certificação da regularização fundiária da comunidade. O artigo serve como guia
dos diversos aspectos que representa o patrimônio cultural e
nem sempre são observados como tal, e nem como relevantes.
A especificidade da localidade é dada pela paisagem e pela ação
humana sobre ela. As especificidades da educação implicam no
reconhecimento do que constitui cada comunidade quilombola
e os seus diversos acervos culturais, parte do cada patrimônio
cultural.
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CAPÍTULO 4
PATRIMÔNIO DE QUILOMBO: ATIVAÇÕES DA
CULTURA-IDENTIDADE E MOBILIZAÇÃO POLÍTICA NA COMUNIDADE DE CAMORIM,
RIO DE JANEIRO1
Filipe Silva de Pontes2
1 INTRODUÇÃO
O Quilombo do Camorim localiza-se na baixada de Jacarepaguá, próximo a uma das vertentes do Maciço da Pedra
Branca, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Tal
comunidade foi certificada pela Fundação Cultural Palmares
(FCP) em 2014.3 Este quilombo encontra-se em área que nos
períodos colonial e imperial integrou as terras da unidade de
produção, com escravaria, denominada Engenho do Camorim, datado do primeiro quartel do século XVII (RUDGE, 1983;
1
O presente artigo é uma versão modificada de minha dissertação de mestrado, intitulada: “Patrimônio
cultural quilombola – A margem no centro de narrativas, imaginários e representações no Camorim”, defendida
em janeiro de 2020, no Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ – Linha
de Pesquisa: Imagem e Cultura. A pesquisa contou com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq.
2
Mestre em Imagem e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAV/EBA/UFRJ); graduado em Comunicação Social com habilitação em Cinema e em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Pesquisador
vinculado ao NAPa – Núcleo de Arte, Antropologia e Patrimônio/CNPq.
3
Comunidade certificada sob o ID quilombola 2.415, processo 01420.007233/2013-88. Disponível em:
<http://www.palmares.gov.br/ wp-content/uploads/2016/06/COMUNIDADES-CERTIFICADAS.pdf>. Acesso
em: 10 fev. 2018.
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VIANNA, 1992).
Conforme constatei a partir do cruzamento de informações historiográficas com dados toponímicos, resquícios da cultura material e registros imagéticos, há evidências contundentes quanto à existência de populações aquilombadas na floresta
do Maciço da Pedra Branca e/ ou seu entorno, pelo menos desde a primeira metade do século XIX.
No fim da década de 1990, um grupo de moradores do
Camorim se autoidentificou como quilombola,4 entendendo-se
como pertencente à linhagem das pessoas que foram escravizadas no antigo Engenho. A partir de então, alguns desses quilombolas passaram a oferecer, sobretudo a crianças e jovens,
uma série de oficinas de manifestações da cultura afro-brasileira, dentre as quais se destacaram inicialmente as aulas de
capoeira, que acarretaram na formação de um grupo de capoeira local. Em 2003, fundaram a Associação Cultural Quilombo
do Camorim (ACUQCA), que representa cerca de 20 famílias e
centraliza suas ações socioculturais.
Este texto deriva da pesquisa cujo objetivo inicial foi compreender os elementos acionados na formação da autorrepresentação quilombola no Camorim. Etnografia que contemplou
a observação das atividades culturais da ACUQCA, realizada em
períodos alternados entre 2016 e 2019. Acompanhei principalmente as oficinas de jongo, e presenciei a formação do Grupo
de Jongo Quilombo do Camorim (GJQC); assim como as demais ações culturais organizadas pela associação quilombola;
4
Neste artigo, nos casos em que uma palavra ou expressão aparece em itálico, faz-se uso do termo enquanto categoria nativa.
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também integrei equipe de escavação no Sítio Arqueológico do
Engenho do Camorim. Em todas as etapas estive em constante
contato e contei com a colaboração valiosa dos integrantes da
comunidade quilombola.
O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da vigente Constituição Federal, preconiza que
“aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.5 Flávio
dos Santos Gomes (2018, p. 373) considera que “[...] o termo
‘remanescentes das comunidades de quilombos’ foi transformado numa definição abrangente e ao mesmo tempo operacional no sentido do reconhecimento dos direitos sobre a posse
da terra e a cidadania”. Segundo destaca José Maurício Arruti
(2008), o termo quilombo apresenta-se como categoria ainda
em construção e marcada por disputas. Estas, para além da
polissemia que compreende o termo e seus múltiplos contextos
de ocorrência no tempo e no espaço, configuram-se sobretudo
“[...] em torno de como o plano analítico se conecta com os
planos político e normativo” (ARRUTI, 2008, p. 315-316), abarcando horizontes como o acadêmico, o parlamentar, o judicial
e o midiático.
Portanto, o termo “quilombo” passou a não mais se referir unicamente a grupos constituídos por escravizados fugidos.
Seu significado contemporâneo designa a situação de variados
5
Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Disponível em: <http://www2.camara.leg.
br/legin/fed/conadc/1988/constituicao. adct-1988-5-outubro-1988-322234-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 12 nov. 2017.
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segmentos negros no Brasil atual, em diversos contextos socioculturais, pressupondo elo ancestral e vínculo com as terras
ocupadas ou que pretendem ocupar, mas que de todo modo as
entendem como constituintes de seus territórios, depositários
materiais e imateriais de um sentimento de pertença.
Este estudo abarca a compreensão de território como
construção social vinculada a mobilizações políticas de grupos
que operam a fabricação de “unidades discursivas” enunciadoras de disputa e conflito, ao passo que chamam a atenção “[...]
para os sujeitos da ação e suas formas organizativas” (ALMEIDA, 2004, p. 25).
Enquanto cabe à FCP certificar as comunidades remanescentes de quilombos, cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) demarcar e titular as terras
ocupadas e entendidas como integrantes de territórios quilombolas pelas comunidades certificadas.6 O título de propriedade
à comunidade quilombola é de caráter coletivo, e compreende,
portanto, usufruto comunitário, sendo concedido, necessariamente, em nome de associação formalizada.7
Ao longo do percurso para se conseguir a certificação
junto à FCP, seguida da demarcação e titulação das terras, os
atores sociais que pleiteiam tal reconhecimento vão moldando uma identidade quilombola que passa pela valorização de
6
Fonte: BRASIL. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Brasília: Casa Civil, 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto/2003/D4887.htm>. Acesso em: 9 set. 2019.
7
“Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência comum e concorrente com o poder
federal para promover e executar esses procedimentos de regularização fundiária.” Ou seja, o INCRA é o órgão
competente na esfera federal, mas há qualidade legítima de jurisdição e autoridade aos respectivos órgãos de terras nas esferas estaduais e municipais. Fonte: Regularização quilombola (INCRA). Disponível em:<http://www.
incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas>. Acesso em: 16 abr. 2019.
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formas de expressão, saberes e práticas culturais características da cultura afro-brasileira. Nos últimos anos, a prática do
jongo adquiriu tamanha importância no que se refere às ações
da ACUQCA, que deu origem ao GJQC. Fortemente caracterizado pela participação feminina, este grupo tem interagido
com comunidades jongueiras da região Sudeste, e também faz
apresentações em escolas e universidades para promover essa
forma de expressão. Além da prática da capoeira e do jongo, a
ACUQCA também organiza uma série de outras atividades de
cunho cultural, educacional e de preservação do meio-ambiente. Tratam-se de cursos de horta orgânica, caminhadas guiadas
à floresta do Camorim, assim como festividades com feijoada
cozida à lenha em homenagem a santos, orixás e personalidades negras – como a Festa de São Jorge (23 de abril) e o festejo da Consciência Negra (20 de novembro). Tais ações visam
mostrar a história do quilombo, enquanto ajudam a formar sua
memória social (HALBWACHS, 1990).
Mesmo tendo obtido reconhecimento junto à FCP, o referido grupo do Camorim encontra sérios empecilhos para a obtenção de algo que está previsto em lei: a demarcação e titulação definitiva das terras. Território ameaçado pela especulação
imobiliária, que se apropriou de parte do terreno reivindicado
pelo quilombo, onde se realizam muitas das já mencionadas
manifestações culturais da comunidade.8
Tal conjuntura acarretou em solicitações do IPHAN-RJ
8
A Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê a proteção das manifestações culturais “populares,
indígenas e afro-brasileiras” (artigo 215), e também prevê o reconhecimento dos bens culturais imateriais como
patrimônios a serem preservados (artigo 216). No Brasil, o IPHAN é o órgão responsável, em escala nacional, pela
proteção e pela promoção do patrimônio cultural.
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quanto à produção de documentos visando a descrição, promoção e salvaguarda dos bens culturais imateriais do Quilombo
do Camorim – tendo sido os mesmos produzidos pelo autor do
presente artigo.
Nesse sentido o Quilombo do Camorim se insere no contexto Pós-Constituição de 1988, de busca por direitos democráticos e luta por demarcação territorial ligada estreitamente a
uma compreensão identitária, em que se deflagram disputas e
tensões sociais e patrimoniais.

2 TERRITÓRIO QUILOMBOLA
A demarcação e a titulação do território é um dos pontos
chave que decorre à certificação de uma comunidade quilombola. Contudo, diferentemente do que geralmente ocorre nos
processos desse tipo que envolvem quilombos contemporâneos, em que se almeja titulação da terra para moradia, no caso
do Quilombo do Camorim a reivindicação visa uso do espaço
exclusivamente para as manifestações culturais da comunidade, entendidas por seus integrantes como práticas essenciais
do ponto de vista da mobilização e resistência.
O espaço pleiteado oficialmente como território quilombola, objeto do processo aberto no INCRA, é um terreno muito próximo às moradias dos autodenominados, ao qual se tem
acesso por um grande portão de ferro situado ao número 922 da
Estrada do Camorim. Essa terra – narrada, disputada e vivida
quilombola por parte da população camorimiana – encontra-se
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em perímetro que no passado condizia justamente à sede do
antigo Engenho do Camorim. Localiza-se próximo ao que foi a
casa de vivenda (casa-grande), e a poucos passos da capela devotada a São Gonçalo do Amarante (a igrejinha, como chamada
por muitos locais) datada de 1625, edificação tombada em 1965
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).
No terreno em questão muitos dos autodenominados
passaram boa parte de sua infância e juventude, inclusive banhando-se e pescando no rio Camorim, que atravessa este sítio. Sebastião dos Santos (1948), também conhecido por Pitita,
lembra que quando criança costumava comer as frutas que ele
mesmo colhia das árvores que havia ali: “Aqui era um pomar.
Então esse sítio aqui até lá no fundo era só fruta. Aqui tinha
banana, laranja, caju, tinha jambo, muita coisa [...] Ia pescar
no rio. Pegava camarão, piaba”, conta o patriarca do quilombo. Os primos Rosilane Almeida (1987), também conhecida por
Rosi, e Hérick Santos (1994), netos de Sebastião, contam que
na infância iam levados pela avó, Alzira Almeida (1944-2013),
ao terreno colher ervas medicinais, como quebra-pedra, assa-peixe e tanchagem – variedades ainda encontradas no local.
Rosi ressalta que durante os anos 1990 o terreno ainda não
era murado e todos podiam usufruir dessa parte do Camorim.
Posteriormente, uma empresa murou o terreno, dificultando o
acesso dos moradores ao mesmo.9
Sem um espaço adequado para suas ações culturais,
muitas das oficinas e rodas afro-brasileiras da Associação qui9

Informações coletadas em depoimentos a partir de entrevistas realizadas em 19 de outubro de 2019.
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lombola se realizaram na Estrada do Camorim, muitas vezes ao
lado da capela, que a ACUQCA também narra como igrejinha
quilombola, por atribuir sua construção à população escravizada no Engenho do Camorim.
Em 2014, um grande empreendimento imobiliário, com
construção de muitos edifícios, começou a ser feito em grande
parte do terreno, à época, já reivindicado pelos quilombolas.10
Lembremos que a essa altura dos fatos, o quilombo já estava
certificado pela FCP. Contudo, paralelamente ao processo de
titulação da terra aberto junto ao INCRA, o empreendimento imobiliário seguiu em frente. A empreiteira desmatou oito
hectares para fins comerciais: vender apartamentos de classe
média, destruindo um lugar ancestral sob a perspectiva dos
quilombolas. Ao lado do empreendimento restou uma área de
aproximadamente dois hectares sem ser construída.
Em 2016, uma pesquisa arqueológica começou a ser feita
na parte não construída do terreno. As escavações revelaram os
alicerces da casa de purgar açúcar, e significativa quantidade de
artefatos provenientes de vasilhas cerâmicas de variados tamanhos, formatos e texturas, na ordem de milhares de fragmentos, além de cachimbos usados pelos cativos. Artefatos com os
quais pude conviver mais diretamente em janeiro de 2017, ao
escavar, peneirar e desenhar essa parte do Camorim, na ocasião de minha participação em uma das escavações no sítio.11 A
datação da maioria dos artefatos encontrados remete ao século
10
Informação fornecida por Adilson Almeida (1969), presidente da ACUQCA, em entrevista realizada no
dia 17 de novembro de 2018.
11
Agradeço a Sílvia Peixoto por me incorporar à equipe de escavação (2330 jan. 2017).

Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

108 | As insurgências urbanas e rurais da população negra

XVII, período de fundação do Engenho do Camorim (PEIXOTO,
2019).12
Sendo assim, a área passou a fazer parte do Cadastro
Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN. Ao redor das escavações há uma área de 4.000m² diretamente relacionada às
mesmas que não pode sofrer qualquer tipo de interferência no
subsolo. Mas conforme apurei com a arqueóloga Sílvia Peixoto,
durante o trabalho de campo (2018), todas as áreas que não estão com escavações abertas podem ser usadas para atividades
da comunidade quilombola, visto que as mesmas não aferem
impacto negativo ao sítio arqueológico.
No dia 20 de fevereiro de 2018, duas grandes placas foram dispostas sinalizando o local como “Sítio Arqueológico do
Engenho do Camorim”. Nas placas, o IPHAN atenta para o fato
de que o “[...] sítio faz parte do Patrimônio Cultural protegido
pela Constituição Brasileira e pela Lei nº 3.924/61”, advertindo
que a destruição, a retirada de qualquer material, assim como a
remoção de terra do local constituem crimes sujeitos à pena de
multa e detenção. Tal demarcação protege o terreno do avanço
da especulação imobiliária, e, por isso, é vista pelos quilombolas como uma aliada. Por sua vez, a constatação do sítio arqueológico dá materialidade ao discurso propagado pelos quilombolas, de que aquele espaço consiste em solo ancestral sagrado,
e, portanto, precisa ser preservado e respeitado. Salienta-se
que a reivindicação do terreno como território de uso coletivo
12
As demais edificações que compunham a fábrica do Engenho, como a moenda e a casa das caldeiras, não
foram encontradas. Ao que tudo indica, localizavam-se onde foi construído o já mencionado conjunto residencial
. O espaço referente à senzala também não foi identificado (PEIXOTO, 2019, p. 427).
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do Quilombo do Camorim não surtiu efeito prático a tempo
de impedir que grande parte do mesmo sucumbisse às consequências da gentrificação no local. Contudo, sua demarcação
como lugar de patrimônio arqueológico institui legalmente a
preservação da área que restou.
No terreno há uma área de aproximadamente 600m²
que a associação quilombola utiliza atualmente para seus roçados, festividades e oficinas de jongo. As escavações encontram-se, portanto, em outra parte do terreno, onde apenas se pode
entrar com autorização, e, na prática, na maioria das vezes,
acompanhado pelos autodeclarados quilombolas. Estes, além
de limparem e fazerem a manutenção do terreno, também são
os guardiões do sítio arqueológico no dia-a-dia. Ou seja, através
da demarcação do sítio arqueológico, os quilombolas voltaram
a ter acesso ao terreno e nele um lugar para muitas de suas
ações culturais. Atualmente a ACUQCA recebe grupos, principalmente de escolas públicas e projetos sociais, para visitas
guiadas ao sítio arqueológico.

3 PENSANDO ELEMENTOS PATRIMONIAIS – ENTRE FORMAS DE EXPRESSÃO, SABERES E ESCAVAÇÕES
A temática do patrimônio cultural tem atravessado e se
somado às ações do Quilombo do Camorim. A demarcação do
sítio arqueológico passou a ser vista por integrantes da comunidade como importante passo para frear a especulação imoSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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biliária que atua intensamente nessa parte da cidade. Ademais,
o quilombo apresenta prática de jongo e de capoeira, o que remete a três Bens Culturais Imateriais registrados pelo IPHAN,
e, portanto, acautelados em âmbito federal: Roda de Capoeira;
Ofício dos Mestres de Capoeira; Jongo no Sudeste.
Em ofício de agosto de 2017, o IPHAN-RJ atesta preocupação com a construção de mais um conjunto de edifícios
residenciais no Camorim, a cerca de 250 metros do sítio arqueológico, salientando a necessidade de avaliar os possíveis
impactos que o patrimônio cultural local pode vir a sofrer em
decorrência de tal empreendimento imobiliário. O documento13 foi direcionado à Secretaria Municipal de Conservação e
Meio Ambiente (SECONSERMA), órgão da prefeitura do Rio de
Janeiro que licenciou o referido empreendimento. Tal ofício comunica que os estudos necessários ao licenciamento ambiental devem contemplar a “avaliação de impacto e proteção dos
bens culturais acautelados em âmbito federal”. O documento
determina que tais estudos devem ser apresentados sob forma
não só de um “Relatório de Acompanhamento Arqueológico”,
como também de “Relatório de Avaliação de Impactos aos Bens
Culturais Registrados” existentes na “Área de Influência Direta” do empreendimento, “[...] com destaque para as manifestações culturais praticadas no âmbito do Quilombo do Camorim”
(IPHAN, 2017, n. p.).
A exemplo do que ocorre quanto ao empenho em se preservar edificações tombadas, e também obras de arte e arte13

Ofício nº 1240/17/GAB/IPHAN-RJ; Proc. nº 01500.002665/2017-36.
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fatos de coleções museais, o acompanhamento arqueológico é
uma iniciativa já há muito protocolada e difundida como mecanismo que visa impedir possíveis danos ao patrimônio cultural. Contudo, a salvaguarda de bens imateriais ainda enfrenta
significativos desafios para ser implementada, sendo corrente
dentro do próprio IPHAN uma divisão desequilibrada de recursos financeiros e humanos entre as ditas esferas do patrimônio
“material” e do patrimônio “imaterial”, privilegiando-se a primeira em detrimento da segunda. Também há entraves quanto
à correlação entre as políticas relativas às esferas material e
imaterial do campo patrimonial, como destaca Marcia Sant’Anna, que chama atenção para a:
[...] dificuldade de se transformar uma prática institucional ainda muito centrada no especialista e no
seu saber técnico, em outra, de cunho mais aberto
e participativo, a exemplo do que já é feito na área
do patrimônio cultural imaterial. Essa diferença de
abordagem constitui um entrave importante para a
integração das políticas relativas às dimensões imaterial e material do patrimônio e contribui para separar as duas áreas (SANT’ANNA, 2017, p. 101).

Nesse sentido o ofício do IPHAN-RJ, referente ao patrimônio cultural do Camorim, pode ser considerado um importante passo tanto no que se refere a medidas que buscam
salvaguardar bens de natureza intangível quanto à integração
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de esferas classificadas institucionalmente como distintas, no
caso: patrimônio arqueológico e o patrimônio imaterial. Além
disso, pode ser visto como uma espécie de reconhecimento da
luta quilombola local, na medida em que faz referência direta
ao “Quilombo do Camorim”, demonstrando interesse e preocupação com as manifestações culturais praticadas pela referida
comunidade.
Ao tomarem conhecimento que o ofício do IPHAN tratava as práticas do quilombo como patrimônio cultural, integrantes da ACUQCA e também praticantes do jongo e da capoeira
não só acharam o fato pertinente, como também manifestaram
entusiasmo.
O Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais
Registrados foi realizado durante o segundo semestre de 2018 e
protocolado no IPHAN-RJ em janeiro de 2019.14 No documento
de 56 páginas constam “identificação, caracterização, contextualização e avaliação” acerca dos bens de natureza intangível
do Quilombo do Camorim que se referem aos bens registrados
(supracitados). Tal estudo avaliou que o empreendimento em
construção na Estrada do Camorim não representa ameaça de
impacto direto aos bens culturais imateriais destacados no ofício do IPHAN. Contudo, o relatório salienta que se deve atentar para como o empreendimento não venha possivelmente a
impactar de forma negativa e indireta em tais bens culturais.
Também por isso constam no documento proposições para a
salvaguarda dos mesmos, como abordarei mais adiante.
14

Relatório protocolado sob o número: 01500.000296/2019.17.
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Faz-se importante frisar que mesmo antes do ofício do
IPHAN, que atrela capoeira e jongo praticados no Quilombo
do Camorim aos bens registrados em âmbito federal, os praticantes dessas modalidades, por intermédio da ACUQCA, já
tratavam tais práticas como importantes fatores afro-culturais-diaspóricos e identitários a serem desenvolvidos e refletidos
pela população local, que se entende como afrodescendente e
quilombola. O próprio termo patrimônio cultural é usado pela
associação quilombola para descrever objetivos e ações da instituição:
Nossa proposta está em divulgar o patrimônio cultural do Camorim, desenvolvendo atividades junto à
comunidade, no intuito de não só ensinar os moradores a conviver e respeitar a natureza, mas captar
recursos, tornando possível a sustentabilidade da
área e mantendo viva a rica cultura de nosso país.15

Nesse contexto, destaca-se também a declaração de Adilson Almeida, que além de liderança quilombola, é também o
mestre de capoeira local:

15

Então, nós negros, nós temos, sim, que nos empoderar. Nós temos que mostrar nossa cultura, nossa
raiz. Porque a capoeira, hoje, é um bem imaterial,
um bem imaterial para a humanidade. Então, essa
arte não é só minha. Ela é de todos. Sendo que essa

Disponível em: <http://acuca-camorim.blogspot.com/2018/?view=classic>. Acesso em: 26 jan. 2019.
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arte como é de todos, precisa ter esse respaldo da
lei. Esse respaldo da lei é fazer todo esse conhecimento, registro da arte, e também a gente não ser
discriminado porque a gente tá ali com o atabaque
tocando a parte musical, com o berimbau, e a gente
é taxado como coisas pejorativas, e não somos. A
capoeira é muito mais que isso. A capoeira é arte,
é cultura, ela é história, é ancestralidade, ela é tudo
porque Deus é o criador de todo esse universo, independente de credo ou religião. Então acho que a
capoeira tá ligada a tudo, a todo esse universo. Então, eu, hoje, sou formado mestre de capoeira, com
muito orgulho (ALMEIDA, 2018).16

Em sua declaração, portanto, Adilson ao passo que conota a capoeira como importante fator histórico-cultural e ancestral que ainda sofre com preconceitos nos dias atuais, também
a enfatiza como “bem imaterial para a humanidade”, fazendo
referência ao fato de tal forma de expressão ter sido reconhecida como patrimônio da humanidade pela UNESCO.17
Em conversas informais, praticantes da capoeira no Camorim expressam o exercício dessa arte como meio de com16
As declarações de Adilson Almeida foram coletadas em entrevista realizada no dia 15 de setembro de
2018, no Camorim.
17
Em 2014, a capoeira recebeu um reconhecimento em dimensão global. Foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade, título conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO). Sendo assim, a roda de capoeira passa a constar na Lista Representativa do Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade da UNESCO. Tal proclamação se deu a 25 de novembro de 2014, na 9ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, na sede da Organização em Paris,
França. UNESCO Office in Brasilia. Capoeira torna-se patrimônio imaterial da humanidade. [online] Disponível
em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/capoeira_becomes_intangible_cultural_heritage_of_humanity/>. Acesso em: 10 out. 2018.
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preensão e vivência de manifestação de antepassados, capaz de
formar a pessoa na atualidade. Em entrevista, o mestre local
diz ter sempre enxergado as ações do Quilombo do Camorim
como práticas que expressam traços culturais e identitários:
Hoje a gente tem o espaço reconhecido do Quilombo
do Camorim – Maciço da Pedra Branca. E hoje também, com o IPHAN, o reconhecimento do sítio arqueológico do antigo Engenho. Então acho que esse
espaço, hoje, a gente trabalha como um todo, que é
o resgate de uma história, de uma memória de um
povo sofrido, de uma ancestralidade que lá atrás lutou muito para que hoje a gente desse continuidade
[...] Então acho que o Quilombo do Camorim é isso,
é o resgate de uma história trazendo para o presente
para construir um futuro melhor. O futuro depende
dessa nova geração. Ele não depende de mim. O que
ele depende de mim é de passar esse conhecimento dessa história e esse resgate. E o futuro depende
deles porque vão se tornar cidadãos do bem, com
sua própria identidade histórica cultural e território, porque eles se identificando como quilombolas
e dentro do seu território, isso aí não existe preço,
valor em dinheiro nenhum que pague. Não só na
arte da capoeira, mas a gente tem as rodas de jongo
[...] A ancestralidade é a base de tudo. Porque quando eu comecei na capoeira, aí já é o sangue até hoje,
o sangue, ele ferve! É como se tivesse um caldeirão
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de água. Um fogo ali a mais de mil graus. Então, pra
mim a capoeira é isso (ALMEIDA, 2018).

O reconhecimento das práticas da capoeira e do jongo por
seus praticantes no Quilombo do Camorim como patrimônios
culturais do grupo foi, portanto, o principal fator que possibilitou inserirmos tal discussão no campo da patrimonialização.
Por isso proponho, antes de descrever as práticas da capoeira
e do jongo em tal contexto, contemplarmos algumas considerações acerca da noção de “patrimônio cultural”. A abordagem
destaca a esfera “intangível” dos bens culturais, visto que esta
tem se apresentado nos últimos anos como a que mais leva em
consideração as ações das comunidades, grupos e indivíduos
detentores e realizadores das práticas e saberes como principais atores do que se considera patrimônio e do próprio processo de patrimonialização, como veremos a seguir.

4 REFERENCIANDO TRAÇOS CULTURAIS – A PATRIMONIALIZAÇÃO DO INTANGÍVEL
Se a Constituição de 1988 (chamada por muitos de “a
Constituição cidadã”) é um marco no que se refere aos direitos das comunidades quilombolas, também o é no âmbito do
patrimônio cultural do país, por considerar em seu Art. 216
que “constituem patrimônio brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
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portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988, n. p.). O texto constitucional especifica ainda cinco
tipos de patrimônio cultural:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas et ecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico (Ibid., n. p.).
O texto de 1988 é o primeiro a reconhecer e a definir a
esfera imaterial do patrimônio cultural em âmbito constitucional. Sendo assim, pode-se aferir que a Constituição vigente instaura um relevante paradigma no que se refere à esfera intangível da patrimonialização, visto que bens imateriais passam
a integrar formalmente/legalmente o repertório patrimonial
brasileiro. Portanto, a própria constituinte exemplifica como o
processo de redemocratização do Brasil também foi atravessado por vicissitudes no campo patrimonial, com destaque para
o que se entende sobre o próprio conceito de patrimônio cultural, quem são seus detentores e principais atores, abrindo-se,
assim, novos caminhos para a reflexão neste campo, numa sociedade que se pretende democrática.
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Outros marcos importantes referentes à categoria intangível do campo patrimonial são o Decreto Nº 3.551, de 4 de
agosto de 200018, que institui o “Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial” e cria o “Programa Nacional do Patrimônio Imaterial”; e a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio
Imaterial da UNESCO, promulgada em 2003, ratificada pelo
governo brasileiro em 12 de abril de 200619. Destaca-se que a
mencionada convenção da UNESCO, em seu artigo 2º, considera que patrimônio cultural imaterial configura-se por:
[...] práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são
associados – que as comunidades, os grupos e, em
alguns casos, os indivíduos reconheçam como parte
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua
interação com a natureza e de sua história, gerando
um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO,
2003, n. p).

18
BRASIL. Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000. Brasília: Casa Civil, 2000. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/ d3551.htm>. Acesso em: 14 jul. 2018.
19
BRASIL. Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006. Casa Civil, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/ decreto/d5753.htm>. Acesso em: 14 jul. 2018.

Editora Via Dourada

Filipe Silva de Pontes | 119

Em complementação às disposições do Decreto Nº 3.551,
de 4 de agosto de 2000, a resolução Nº 1, de 3 de agosto de
2006, considera “bem cultural de natureza imaterial as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas na
tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social” (IPHAN,
2006, p. 1).
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (2008) enfatiza que a noção de patrimônio cultural imaterial trata-se de
uma importante ferramenta no que diz respeito ao reconhecimento e inserção de uma parcela da sociedade que costumava
ser preterida e, mesmo, excluída de processos de patrimonialização. Em suas palavras:
Vale observar que a própria noção de patrimônio
cultural imaterial é, ela mesma, o produto da significativa revisão das idéias relativas a concepções
de desenvolvimento, a programas educacionais e
de democratização da cultura. Não se trata mais de
garantir o acesso a recursos, informações e instrumentos culturais às diferentes camadas e grupos
sociais com base em visões homogêneas e etnocêntricas de desenvolvimento, mas de favorecer não
só processos de desenvolvimento que integram as
diferentes camadas e grupos sociais, como também
produtores de expressões culturais que importa a
todos conhecer e valorizar. A noção de patrimônio
cultural imaterial é um sensível instrumento nessa
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direção (CAVALCANTI, 2008, p. 13).

Faz-se importante considerar que o processo que define
formas de expressão, saberes, celebrações e lugares como patrimônio cultural imaterial se vale, no atual contexto pelo IPHAN,
do conceito de “referência cultural”. Como pontua Fonseca
(2001, p. 113), “Falar em referências culturais significa dirigir
o olhar para representações que configuram uma ‘identidade’
da região para seus habitantes, e que remetem à paisagem, às
edificações e aos objetos, aos ‘fazeres’ e ‘saberes’, às crenças,
hábitos”. Cavalcanti (op. cit.), por sua vez, destaca que a adoção do conceito significou assumir que a patrimonialidade
de um bem não confere mais somente à esfera estatal, visto
que os produtores e mantenedores de um dado bem cultural
estariam em primeiro plano no processo de atribuição de valor
patrimonial. O que pode ser observado no texto do Manual de
Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais do
IPHAN (INRC):
Referências são edificações e são paisagens naturais.
São também as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido
diferenciado: são as consideradas mais belas, são as
mais lembradas, as mais queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima
e que reaproximam os que estão distantes, para que
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se reviva o sentimento de participar e de pertencer a
um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referências são objetos, práticas e lugares apropriados pela
cultura na construção de sentidos de identidades,
são o que popularmente se chama de “raiz” de uma
cultura (IPHAN, 2000, p. 29).

Sendo assim, pode-se dizer que o conceito de “referência cultural” leva significativamente em consideração um fator
étnico, por considerar o que faz sentido para um determinado
sujeito ou grupo que detém um dado saber e/ou realiza uma
determinada prática cultural, num contexto social específico.
Por sua vez, pode-se entender também que o referido conceito remete a hábitos, conjunturas que expressam sentimentos e
maneiras de fazer, agir e pensar que, podemos dizer, vinculam-se a um sistema identitário próprio, mesmo que em constante
formulação e, até mesmo por isso, potencialmente mutável.
O registro é o que confere a um determinado bem imaterial o título de patrimônio cultural do Brasil.20 O primeiro
bem registrado foi o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, de Vitória/ES, em 2002.21 Até a finalização deste artigo constavam
20
“O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, instituído pelo Decreto 3551/00, é um instrumento legal de preservação, reconhecimento e valorização do patrimônio cultural imaterial brasileiro, composto por
aqueles bens que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Consiste na produção de conhecimento
sobre o bem cultural imaterial em todos os seus aspectos culturalmente relevantes. Esse instrumento é aplicado
àqueles bens que obedecem às categorias estabelecidas pelo Decreto 3551/00: Celebrações, Lugares, Formas de
Expressão e Saberes, ou seja, as práticas, representações, expressões, lugares, conhecimentos e técnicas, que os
grupos sociais reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Com o Registro, os bens recebem o
título de Patrimônio Cultural do Brasil e são inscritos num dos quatro Livros de Registro, de acordo com a categoria correspondente” – [Banco de Dados de Bens Culturais Imateriais Registrados]. Disponível em: <http://portal.
iphan.gov.br/pagina/detalhes/228>. Acesso em: 26 jan. 2019.
21
Informação disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/51>. Acesso em: 23 jan. 2019.
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48 bens registrados nos quatro Livros de Registro do IPHAN.22
Dois desses livros interessa-nos em especial: o das Formas de
Expressão – que traz o registro da Roda de Capoeira e do Jongo
no Sudeste; e o livro dos Saberes – com o registro do Ofício de
Mestre de Capoeira.
Destacamos que a patrimonialização em âmbito federal
dos três bens aqui tratados se deu durante a gestão de Gilberto
Gil como Ministro da Cultura (2003-2008), período em que a
pasta investiu na implementação de políticas públicas caracterizadas pela promoção da diversidade artístico-cultural (considerando diversos contextos regionais), e pela valorização de
manifestações culturais negras.
Capoeira e jongo trazem consigo elementos da cultura
bantu reconfigurados no contexto brasileiro. Henrique Cunha
Junior (2010) destaca a cultura bantu como uma das raízes da
filosofia africana. Segundo esclarece o autor, a denominação
bantu refere-se a um tronco lingüístico que comunga muitas
línguas e sociedades hoje presentes em quase metade do continente africano, do Camarões (no Atlântico) ao Quênia (no Índico), e a partir destes, em direção meridional, passando por
todos os países até chegar à África do Sul. Apesar da enorme
abrangência territorial, tais sociedades apresentam traços culturais convergentes. Cunha Junior também indica que a palavra bantu expressa a ideia de “população” e “comunidade”. Os
povos bantu compartilham “valores sociais” que concebem o
22
Livro de Registro dos Saberes (13 bens registrados), Livro de Registro das Celebrações (12 bens registrados), Livro de Registro das Formas de Expressão (18 bens registrados), e Livro de Registro dos Lugares (5 bens
registrados).
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humano como caráter grupal, e não individual, sendo o humano criação, e portanto, “força vital” de um deus único, criador
de tudo que existe (OLIVEIRA, 2003, apud., CUNHA JUNIOR,
2010, p. 31).
Nesse sentido, podemos enxergar as rodas formadas por
pessoas – elementos estruturantes da capoeira e também do
jongo – como evidências da importância atribuída à idéia de
humano enquanto grupo e que remete, portanto, a uma “força
vital” de origem bantu, difundida no Brasil em diversos contextos específicos, a partir da diáspora africana. É o que pretendo
apresentar a seguir.

5 CAPOEIRA NO QUILOMBO DO CAMORIM
A origem da capoeira remete ao século XVII. Africanos
escravizados no Brasil, enquanto buscavam estratégias para
lidar com a violência do cativeiro, desenvolveram esse modo
de sociabilidade em que os praticantes formam uma roda ao
som de canto, palmas e instrumentos musicais, entre eles o
berimbau. Os integrantes que ocupam o centro da roda interagem com dança, brincadeira, jogo com movimentos gingados e
também acrobacias e golpes de origem e simbologia ancestral
africana, recriados no Brasil.
As modalidades mais conhecidas dessa arte são a “capoeira regional” e a “capoeira angola”. Além de existirem grupos
de capoeira em praticamente todo o território nacional, essa
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forma de expressão também está presente em mais de 150 países, mas cada grupo desenvolve características próprias de
acordo com sua história e contexto social.
Durante as rodas, os conhecimentos da capoeira são passados oralmente e gestualmente pelos “mestres” deste ofício
aos aprendizes, de modo participativo e interativo.23
A prática da capoeira que veio a resultar na formação do
Grupo de Capoeira do Quilombo do Camorim (GCQC) remete
ao período do próprio entendimento e mobilização por parte de
alguns moradores da localidade como quilombolas (1998-99).
Nessa época, Adilson Almeida – então professor e atualmente
mestre do ofício – formou uma turma de crianças no Camorim,
com idade entre 6 e 12 anos, interessadas em aprender tal manifestação da cultura afro-brasileira.
O aprendizado dos movimentos e do toque dos instrumentos acontece paralelamente ao contato com informações
sobre a origem da capoeira, vinculando-a diretamente à presença de muitos africanos escravizados no Brasil. Foram nas
rodas de capoeira que alguns camorimianos ouviram falar pela
primeira vez e/ou tiveram informações mais consistentes sobre
o passado do Camorim – o Engenho que houve ali com população escravizada. Dessa forma, a capoeira possibilita convívio
com visão de mundo e resgate de valores ancestrais afro-brasileiros.
Como ressalta o mestre local, Adilson (2018), “[...] a capoeira lá atrás foi uma dança que se transformou em luta para
23
Fonte: IPHAN. Certidão [Roda de capoeira]. Brasília: Instituto Patrimônio Histórico Nacional, 2008.
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.

Editora Via Dourada

Filipe Silva de Pontes | 125

defesa dos negros fujões e os da senzala que viviam presos. Então eles treinavam para poder ter sua fuga [...] capoeira, hoje,
ela tem que nos educar”. Prossegue, explicando-nos sobre o significado da capoeira para si:
Quando eu comecei na capoeira com meus doze
anos eu comecei a me entender como ser humano,
com uma identidade cultural, com ancestralidade,
como pessoa histórica. Então essa história pra mim
que eu vim fazendo esse resgate de identidade, então esse pertencimento também, que isso passa a
ser um pertencimento. Esse meu pertencimento
dentro da minha questão quilombola; origem; ancestralidade, tudo se envolve (ALMEIDA, 2018).

Segundo Adilson, já passaram pelas aulas de capoeira da
ACUQCA mais de 300 alunos. Apesar de primar para que os
mesmos entrem em contato tanto com a vertente angola quanto com a vertente regional, ele ressalta que a prática da capoeira
no Quilombo do Camorim apresenta mais aspectos da última.
Em linhas gerais, enquanto o jogo da angola se destaca
pelo ensino de estratégias com trejeitos de malícia e malandragem num jogo mais sutil de subterfúgio e muitas vezes dissimulado, podendo-se recorrer mesmo a uma “teatralização” e à
“brincadeira”, a fim de superar o oponente, o jogo da regional
é mais focado no “ataque e no contra-ataque” de modo mais
objetivo, sem tantos subterfúgios.24 O mestre do Quilombo do

24

IPHAN. Dossiê [roda de capoeira]. Brasília: Instituto Patrimônio Histórico Nacional, 2014. Disponí-
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Camorim destaca a vertente regional como marca de seu grupo, salientando a rapidez dos movimentos como atributo do
mesmo: “A capoeira aqui é muito ligeira. Os golpes são surreais. Você piscou o olho e pode estar sendo atacado [...] pego de
surpresa porque cada movimento da capoeira regional se dá
em fração de segundo”, afirma Adilson (2018).

Figura 1 – Roda de capoeira na Estrada do Camorim,
12 de outubro de 2016. Foto: Filipe Pontes.

Adilson explica que muitos mestres e grupos de capoeira
são registrados em alguma confederação de capoeiristas, mas
que por enquanto ele não tem interesse em ser federado. Em
contrapartida, a liderança quilombola demonstra orgulho ao
enfatizar que o GCQC está “registrado” junto à ACUQCA, visto
que é mencionado no estatuto desta associação enquanto imvel em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Roda%20de%20Capoeira%20-%20Patrim%C3%B4nio%20Mundial%20Imaterial%20-%20Brasil%202014.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2020.
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portante fator de identidade histórica.

6 JONGO NO QUILOMBO DO CAMORIM
O jongo é uma forma de socialização e de comunicação
desenvolvida por negros no Sudeste brasileiro na época da escravidão, sobretudo no Vale do Paraíba. No jongo há também a
interação de duas pessoas no centro de uma roda formada por
demais praticantes. Além do canto e das palmas, os tambores
têm uma grande importância nesta manifestação cultural, visto que representam a ancestralidade jongueira. Os versos cantados constituem os “pontos”, através dos quais os escravizados
disseminavam informações cifradas que feitores e capatazes
não conseguiam entender. Além de expressar enigmas e reflexões sobre a trajetória de resistência das comunidades negras
ao longo do tempo, muitos “pontos” também falam de situações do cotidiano em tom de irreverência. Um dos elementos
gestuais e coreográficos característicos do jongo é a umbigada.
Essa forma de expressão também é conhecida como caxambu,
tambor, tambu e batuque, a depender de onde e por quem é
praticado.25
Sou do Quilombo do Camorim
E te convido pra jongar
Te convido pra jongar
Te convido pra jongar26

25
Fonte: IPHAN. Certidão [de registro do jongo no sudeste]. Brasília: Instituto Patrimônio Histórico Nacional, 2005. Disponível em: <http://portal. iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/JongoCertidao.pdf>.esso
em 26 jan. 2019.
26
Letra de ponto de jongo do Quilombo do Camorim.
27
Thais Oliveira (1979) é professora das oficinas de jongo oferecidas pela ACUQCA e percussionista com
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Licença aos tambores! Em terreiro próximo às escavações do Sítio Arqueológico do Engenho do Camorim, seja aos
sábados, na terceira hora vespertina, ou aos domingos pela manhã: é dia e tempo de jongo no Quilombo do Camorim.
É a professora vinda de fora do Camorim, Thais Oliveira,27 quem passa o conhecimento sobre essa manifestação da
cultura negra aos locais, fruto de seu contato com comunidades
jongueiras. “No jongo se dança em dupla, mas antes de ir para
o centro da roda para jongar, tem que pedir a benção à ancestralidade jongueira”, enfatiza, Thais. Antes de jongar, cada praticante dispõe suas mãos acima ou em direção aos tambores,
em sinal de respeito. Dessa forma, os tambores são reverenciados como representação materializada de entidades espirituais afro-brasileiras. Por isso, os tambores constituem-se no
elemento base do jongo, que compreende um ritual de respeito
e vínculo com praticantes ancestrais dessa forma de e xpressão.
Reverência feita, a dupla interage numa variação de passos e giros gingados. Alguns dançam arrastando bastante os
pés no chão, já outros priorizam os giros e, em alguns casos,
também fazem uso das chamadas umbigadas. Quando alguém
quer entrar na roda, pede licença às entidades, seguindo o protocolo reverencial aos tambores e se direcionando até a pessoa
que deseja tirar da roda, ocupando, assim, o seu lugar.
experiência em ritmos da cultura popular.
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Em linguagem coloquial, a maioria dos pontos faz referência a elementos do dia-a-dia, abordando os desafios contemporâneos do negro, sendo espaço para crítica social. Muitos trazem questões referentes às consequências da diáspora
africana, remetendo-se, por exemplo, à época do cativeiro, em
muitos casos, com irreverência.
Durante oficina de jongo no Quilombo do Camorim, realizada em outubro de 2019, Rosi, integrante do GJQC, já mencionada no texto, exemplifica aos presentes como os pontos
eram usados por cativos como linguagem cifrada. Após proferir os versos: “A embaúba é coronel / Com tanto pau no mato”28, a liderança quilombola explica que esse ponto expressa
uma crítica aos fazendeiros, comparando-os à embaúba, visto
que apesar desta ter um grande porte, trata-se de um tipo de
árvore oca. Ou seja, “não adianta [os fazendeiros e capatazes]
terem esse poder todo, mas não ter nada dentro de si, ser vazio
por dentro”, exclamou Rosi.
Durante as rodas de jongo no Quilombo do Camorim,
quando um praticante deseja iniciar outro ponto, deve dizer
em voz alta: “Machado!”. Isso institui o término do canto e das
batucadas. Em seguida, cabe à mesma pessoa iniciar o canto
do próximo ponto. A roda termina quando alguém proclama
“Machado!”, sem puxar o canto de outro ponto. Assim, está instituído o fim daquela roda de jongo.29
28
Variação de: “Com tanto pau no mato / com tanto pau no mato / embaúba é coroné”, versos gravados
por Stanley J. Stein, historiador norte-americano que registrou, com um gravador de fio de arame, canções e pontos de jongo cantados por ex-escravizados e seus descendentes, em Vassouras – RJ (1949). LARA, Silvia Hunold &
PACHECO, Gustavo (orgs.). 2007. Memória do jongo: as gravações históricas de Stanley J. Stein. Vassouras, 1949.
Rio de Janeiro: Folha Seca; Campinas, SP: CECULT. 200 p.
29
A expressão “machado” também é utilizada por outros grupos e comunidades praticantes do jongo.
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No jongo formam-se duplas constituídas por um homem
e por uma mulher. Contudo, no Camorim, como a grande maioria dos praticantes é do sexo feminino, não é raro ver rodas
formadas exclusivamente pela presença feminina, e, logo, duas
mulheres ocupando o centro da roda jongando, como mostra
a figura 2. Também são elas quem organizam as oficinas. Por
isso, a ação das mulheres tem se mostrado como pilar da prática jongueira no Camorim.

Figura 2 – Thais e Rosi jongam no centro da roda. Na ocasião comemorava-se os três anos da certificação junto à FCP.
Quilombo do Camorim, 16 de setembro de 2017.
Foto: Filipe Pontes.

Ao longo dos anos 2000, a ACUQCA organizou muitas oficinas de dança afro, iniciativas que contemplaram uma
gama variada de estilos e ritmos, como maculelê, coco e o próContudo, há grupos que usam outras expressões, a exemplo da comunidade do Jongo do Tamandaré, em Guaratinguetá – SP, que usa a expressão “cachoeira”, como explicaram suas representantes, Regina Geremias e Elisabeth
Fatima, na ocasião da 1ª Festa de Jongo no Camorim, em 04 de agosto de 2018.
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prio jongo. Durante a oficina implementada de abril a dezembro de 2017, parte do projeto Sankofa no Camorim30, o jongo
despontou como foco principal de interesse dos participantes.
O que era para ser uma oficina de dança afro em termos mais
gerais, na prática foi uma extensa oficina de jongo que preencheu os nove meses do projeto, sem ocorrência de outros tipos
de manifestações afro. O grupo da oficina que praticava jongo
apenas no quilombo, ganhou conhecimento local e passou a ser
convidado para fazer apresentações em escolas e eventos na
Grande Jacarepaguá, na Zona Oeste, e posteriormente também
em outras regiões da cidade.
O apreço que o jongo despertou no Camorim influenciou diretamente na elaboração do projeto cultural da ACUQCA para o ano de 2018. Intitulado Jongo no Camorim, desta
vez, o projeto já foi elaborado, desde o princípio, contemplando
exclusivamente uma oficina de jongo, realizada de abril a dezembro, com destaque para o evento Jongo no Camorim (hoje
chamado de 1ª Festa de Jongo do Quilombo do Camorim – 1ª
FJQC), com presença de lideranças jongueiras do Jongo Di Volta – Volta Redonda (RJ) e da comunidade jongueira Associação
Cultural Quilombolas do Tamandaré – Guaratinguetá (SP). O
evento ocorreu em 04 de agosto de 201831. A escolha da data se
deve à proximidade com 26 de julho, instituído como Dia Esta30
O projeto Sankofa no Camorim compreendeu: oficina de dança afro; organização do II Diálogo Inter-religioso do Quilombo do Camorim; presença do quilombo na Missa Afro, em Aparecida – SP. Obteve financiamento
do Instituto Rio – Organização Social de Interesse Público (OSCIP) – que visa apoiar e fortalecer iniciativas que
promovem o desenvolvimento social da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
31
Ressalta-se que o projeto da ACUQCA para o ano de 2018 também incluiu mais uma participação dos
quilombolas do Camorim na Missa Afro, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida (Aparecida – SP), também com
financiamento do Instituto Rio.
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dual do Jongo, no Estado do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, pode-se considerar que a prática do jongo
no Quilombo do Camorim, possivelmente, seja consequência
do contexto de afirmação da cultura negra e “revitalização” do
jongo ocorridas nas últimas décadas. Embora ao longo do século XX o jongo tenha passado por um processo “[...] de desprezo
e indiferença, quando não de repressão”, nos últimos anos do
século passado houve, no Sudeste brasileiro, um “[...] esforço consciente de preservação e revitalização do jongo” (IPHAN,
2007a, p. 2122), caracterizado tanto pela afirmação de ancestralidade como pela estratégia de levar essa forma de expressão
a novos espaços da cena pública:
O processo foi desencadeado pelos descendentes de
antigos jongueiros com o apoio de animadores culturais e dos movimentos sociais [...] A articulação
entre grupos jongueiros e movimentos sociais, especialmente os que congregam a população negra,
também contribui para tornar o jongo significativo
como forma de expressão contemporânea. Atualmente o jongo atrai estudantes e artistas, integra-se
a projetos sociais de organizações não-governamentais e à ação político-cultural de movimentos negros
(ibid., p. 23).

O objetivo por parte de muitas comunidades de manter
viva a prática jongueira em suas mais variadas formas e expresEditora Via Dourada
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sões tem lidado com um cenário de disputa32 que, entre outros
aspectos, justapõe a manutenção de características próprias do
jongo e o entretenimento de cultura de massa:
[...] em muitas comunidades, não é mais necessário
ser filho de jongueiro para ser considerado jongueiro. A aproximação de pesquisadores e estudiosos,
bem como, mais recentemente, de jovens das camadas médias urbanas, fez com que a participação
em uma roda de jongo não estivesse mais limitada
aos integrantes das comunidades jongueiras. Além
disso, algumas comunidades passaram a fazer apresentações artísticas, nas quais as rodas de jongo
acontecem sob a forma de espetáculo (ibid., p. 15).

Segundo Thais Oliveira (2018), a prática do jongo na localidade está conseguindo o respeito de grupos e comunidades
jongueiras33, não só pela “humildade” que o Jongo do Camorim
demonstra, por reconhecer que está “começando agora”, mas,
sobretudo, por se tratar de manifestação fruto do trabalho de
quilombolas. “O fato de ser um quilombo faz a diferença e con32
Em que novos grupos, mas sobretudo os de situação socioeconômica e escolaridade privilegiadas, geralmente localizados em grandes centros urbanos, colocam-se como “jongueiros” e podem acabar tendo mais acesso
a editais de políticas culturais que comunidades jongueiras “tradicionais”. Fonte: MONTEIRO, Eliane. Bate tambor
grande, repica candongueiro, Rio de Janeiro ainda é terra de jongueiro! – Registro e a salvaguarda do patrimônio
imaterial. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, Rio de Janeiro, N. 7, pp. 125 – 128, jan./jun. 2015.
33
Além da presença na 1ª FJQC das irmãs Geremias, representantes da comunidade jongueira Associação
Cultural Jongo do Tamandaré – Guaratinguetá (SP), estiveram presentes na 2ª FJQC (03 de agosto de 2019) representantes das comunidades jongueiras: Quilombo São José da Serra – Valença (RJ); Grupo Cultural Jongo da
Serrinha – Madureira – Rio de Janeiro (RJ). Essas “comunidades jongueiras”, mais o Grupo Jongo de Pinheiral (RJ)
– [no qual se baseia o Grupo Jongo di Volta, Volta Redonda (RJ) – parceiro do grupo do Camorim] – integram o
Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu – programa desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, em parceria com comunidades jongueiras, e a Rede de Jovens Lideranças Jongueiras do Sudeste, visando o reconhecimento
e valorização das comunidades, em curso desde 2008. Ver: http://www. pontaojongo.uff.br/.
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ta muito positivamente”, enfatiza Thais. “Machado!”

7 RELATÓRIO, CARTILHA E SALVAGUARDA
O relatório que trata dos bens culturais imateriais do
Quilombo do Camorim, como vimos, solicitado pelo IPHAN-RJ, além de indicar e justificar como medidas de salvaguarda a titulação coletiva da terra quilombola, e a construção de
um centro cultural para a comunidade, também atenta para a
importância de os futuros moradores do Camorim primarem
por um bom relacionamento com seus vizinhos quilombolas,
respeitando as práticas culturais de matriz afro-brasileira por
estes i mplementadas.
Alguns grupos locais, por motivos religiosos e/ou por
falta de conhecimento, discriminam negativamente as práticas
do quilombo por associarem a cultura afro a práticas negativas.
Assim, da mesma forma que se faz necessário um trabalho com
os moradores locais de esclarecimento sobre o que é um quilombo e sobre sua validade e contribuição à cultura brasileira,
os futuros moradores do bairro e sobretudo da Estrada do Camorim, devem saber que ali se trata de um lugar de quilombo
e de manifestação da cultura afro-brasileira.
Nesse sentido, o texto do relatório protocolado no IPHAN-RJ indica também ações de educação patrimonial, dentre as
quais, a produção de uma cartilha sobre o patrimônio cultural
local, em linguagem clara e simples; além de cursos de formação em educação patrimonial, e em audiovisual. As propostas
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de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial em questão foram elaboradas levando-se em consideração a experiência dos
praticantes tanto da capoeira quanto do jongo, assim como as
necessidades e expectativas dos integrantes do Quilombo do
Camorim, responsáveis diretos pela manifestação das referidas
formas de expressão e saberes culturais na localidade.
Tais propostas se orientam de modo a colaborar com a
melhoria das condições de realização dos bens culturais e das
condições de vida de seus praticantes, preconizando a gestão do
patrimônio cultural imaterial local a seus realizadores. As medidas se justificam visto que se apoiam em postulações como: o
artigo 14 da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, no que tange a “educação, conscientização e fortalecimento de capacidades” (UNESCO, 2003, s.p); bem como o
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – PNPI.34 Também
estão em consonância com o que documentos sobre a salvaguarda dos referidos bens culturais postulam.35
Em 02 de julho de 2019, o IPHAN-RJ, atendendo a uma
das proposições de salvaguarda do relatório sobre os bens culturais do Quilombo do Camorim (protocolado seis meses antes), emite um ofício,36 solicitando, desta vez, a produção de
uma cartilha sobre os bens imateriais deste quilombo. A car34
“Nas diretrizes da política de apoio e fomento do PNPI estão previstas a promoção da inclusão social
e a melhoria das condições de vida de produtores e detentores do patrimônio cultural imaterial, e medidas que
ampliem a participação dos grupos que produzem, transmitem e atualizam manifestações culturais de natureza
imaterial nos projetos de preservação e valorização desse patrimônio”. Disponível em: <http://portal. iphan.gov.
br//pagina/detalhes/761>. Acesso em: 10 out. 2018.
35
IPHAN. Plano para salvaguarda do jongo no sudeste. Rio de Janeiro. Pontão de Cultura do jongo/caxambu, 2011. Disponível em: <http://portal. iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Plano_salvaguarda_jongo_sudeste.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. IPHAN. Cartilha [salvaguarda da roda de capoeira e do ofício dos mestres
de capoeira]. Brasília: Instituto Patrimônio Histórico Nacional, 2017. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/
uploads/ckfinder/arquivos/Cartilha_salvaguarda_capoeira.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018.
36
Ofício N.º 1250/2019/IPHAN-RJ-IPHAN.
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tilha, que explica as principais características da capoeira e do
jongo no contexto quilombola camorimiano, foi produzida com
tiragem de 3 mil exemplares37, e distribuída ao longo da Estrada
do Camorim, em 17 de outubro de 2019. A cartilha tem a finalidade de esclarecer e valorizar o jongo e a capoeira como formas
de expressão que são patrimônios nacionais e que, portanto,
expressam, no contexto local, a riqueza da cultura brasileira.
Acredita-se que tal medida pode colaborar na valorização dos
bens culturais do referido quilombo, de modo a contribuir na
diminuição do preconceito que tais formas de expressão ainda
sofrem por parte de alguns nichos da sociedade, e, portanto,
conferir promoção e respeito aos detentores e praticantes desses bens:
Nem sempre as pessoas que moram num mesmo
lugar compartilham todas elas de mesmos hábitos e
trajetória histórica. Por isso, devemos sempre lembrar que conhecer e vivenciar patrimônios culturais
é direito de todo cidadão brasileiro. Assim como é
dever de cada um de nós respeitar as práticas culturais de outras pessoas, mesmo que essas práticas
não se pareçam com as nossas. É com acesso ao
conhecimento e respeito ao próximo que podemos
exercer nossos direitos e deveres, buscando, dessa
forma, ter uma boa convivência com os demais cidadãos e promover a diversidade cultural.38

37
Por determinação do IPHAN-RJ, a produção da cartilha foi financiada pela Direcional Engenharia, empresa responsável pela construção do conjunto residencial Reserva Natura Camorim, ao n.º 385 da Estrada do
Camorim.
38
PONTES, Filipe Silva de. Cartilha [Patrimônio Cultural Imaterial: capoeira e jongo no Quilombo do
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O conteúdo da cartilha também busca incentivar aqueles
que não conhecem o patrimônio cultural do Quilombo do Camorim a conhecê-lo, e desse modo, passar a serem entusiastas
e colaboradores em potencial da preservação do mesmo. No
dia da ação de distribuição da cartilha, também houve a palestra Quilombo do Camorim: História, arqueologia e patrimônio,
para moradores do condomínio Verdant Valley Residence, empreendimento construído nas terras entendidas como território ancestral pelos quilombolas.39

8 TRADIÇÃO, CIDADANIA E POLÍTICA – UM REPERTÓRIO PATRIMONIAL
Uma possível crítica que alguém poderia fazer é que as
práticas do jongo e da capoeira no Quilombo do Camorim não
seriam “tradicionais”, visto que ainda não vieram à tona indícios que associem diretamente tais formas de expressão aos
ancestrais diretos dos autodenominados quilombolas na localidade. Ao refletir sobre processos de territorialização no pós
1988, Alfredo Wagner de Almeida (2004, p. 9) destaca que “[...]
a noção de ‘tradicional’ não se reduz à história e incorpora as
identidades coletivas redefinidas situacionalmente numa mobilização continuada, assinalando que as unidades sociais em
jogo podem ser interpretadas como unidades de mobilização”.
Assim, o “tradicional” deixa de ser, fundamentalmente,
Camorim – Maciço da Pedra Branca]. Rio de Janeiro: Stratus Arqueologia/Direcional/IPHAN-RJ. n. 1, 2019. 8 p.
39
Palestraram Adilson Almeida (Quilombo do Camorim); Sílvia Peixoto (arqueóloga que realizou as escavações no Sítio Arqueológico do Engenho do Camorim; e Filipe Pontes, autor deste artigo.
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um conceito histórico para configurar-se enquanto categoria
política. O que para o antropólogo, mais do que uma formulação estratégica de discurso por parte de movimentos sociais,
consiste de fato na afirmação de uma “existência coletiva” que
se politiza não somente pela autoidentificação, mas sobretudo
pela ênfase nas práticas socioculturais vinculadas ao território.
Da mesma forma, ao abordar a ideia de tradição que se
vincula ao patrimônio cultural imaterial, a já citada Resolução
nº 1, de 3 de agosto de 2006, em complementação ao Decreto
nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, especifica que se entende por
tradição “[...] seu sentido etimológico de ‘dizer através do tempo’, significando práticas produtivas, rituais e simbólicas que
são constantemente reiteradas, transformadas e atualizadas,
mantendo, para o grupo, um vínculo do presente com o seu
passado” (IPHAN, 2006, p. 1).
Portanto, tal ideia de “tradição” enfatiza as práticas/referências culturais em seus ritos e simbolismos, com foco no
significado que as mesmas têm para um determinado grupo
ao vincular dados pretéritos a manifestações atuais. Também
é preciso salientar que o “através do tempo” no caso de muitas comunidades negras, se dá com hiatos de silenciamento
forçado causados por um sistema elitista e racista que sempre privilegiou a cultura dos “vencedores” em detrimento dos
“vencidos”. Afinal, muito do que se celebra como “[...] acontecimentos fundadores são essencialmente atos violentos legitimados posteriormente por um estado de direito precário [...]
À celebração, de um lado, corresponde a execração, do outro”
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(RICOEUR, 2007, p. 92).
A abolição da escravidão do Brasil, por exemplo, promulgada pela Lei Áurea, em 1888, não instituiu, e tampouco não se
seguiu, de mecanismos que promovessem a devida inserção dos
ex-escravizados na sociedade. Sem acesso à terra como meio de
produção e sustento próprio, tampouco à educação formal de
qualidade, os recém libertos mantiveram-se em condição desprivilegiada em comparação ao restante da população. Durante
a Primeira República (1889-1930), projetos de cunho eugenista40 que visavam embranquecer a população brasileira também
colaboraram para estigmatizar a população negra. Mas, bem
antes disso, podemos considerar a repressão (séc. XVIII) e inclusive criminalização (séc. XIX) pelas quais passaram a capoeira e o jongo, que decorreu em estigma e discriminação no
século XX e no século XXI, ainda nos dias atuais.
O registro mais antigo sobre capoeira, um documento
de 1789, relata a libertação de um escravizado de nome Adão,
preso por praticar “capoeiragem” nas ruas do Rio de Janeiro.
Ou seja, antes mesmo da criminalização da capoeira em 1890,
durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, sua prática já era reprimida e alvo de perseguição por parte
de autoridades.41
E segundo consta no Dossiê do Jongo no Sudeste, “formas
de expressão” de escravizados do Vale do Paraíba foram “objeto
de repressão direta, alternada com tolerância supervisionada”:
40
Ver: OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1990;
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das
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A Lei nº 3 de 16/01/1893, do Código Municipal da
antiga Vila Vieira de Piquete, proibiu ‘batuques,
sambas, cateretês, cana-verde e outros’ sem prévia
permissão das autoridades. Nas leis municipais de
Vassouras, em 1831 e depois em 1838, os senhores
tentaram impedir que os escravos das fazendas realizassem o que chamaram de ‘danças e candombes’.
Temiam que os encontros propiciassem aos escravos a chance de ‘organizar sociedades secretas, aparentemente religiosas, mas sempre perigosas, pela
facilidade com que alguns Negros astutos podem
usá-las com finalidades sinistras’ (STEIN, 1985, p.
204 apud IPHAN, 2007a, p. 21- 22).

Em suma, historicamente, em conjunturas que não valorizavam as diferenças, comunidades negras por muito tempo tiveram grande dificuldade ou mesmo foram impedidas de
afirmar muitos de seus traços culturais específicos.
Este trabalho não tem nenhuma pretensão de julgar se
as práticas do jongo e da capoeira no Quilombo do Camorim se
enquadram, cada qual, nos preceitos que definem os bens registrados e, portanto, acautelados em âmbito federal como patrimônios culturais imateriais. A pesquisa enfatiza, pois, o fato
de as referidas práticas estarem inseridas no contexto atual de
autorreflexão identitária de um grupo que se entende como
quilombola e é reconhecido pela FCP. E em seu processo de
busca e compreensão do que é ser quilombola nos dias atuais,
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reconhecem, tanto na prática do jongo quanto na prática da
capoeira, elementos cruciais que fortalecem seu vínculo com
o território, no caso, através da batida no tambor, da ginga, da
palavra que ecoa e narra resistência, com respeito e homenageando seus ancestrais.
Na prática, o racismo continua. Anos e anos de apagamento e guetificação causados por um sistema social excludente (seja declaradamente, ou de forma velada) no que se refere ao reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira
criaram uma lacuna opaca que vai pouco a pouco se transformando, ganhando cores e vidas autodeclaradamente quilombolas no recôncavo urbano carioca do Camorim. Martha Abreu
e Hebe Mattos (2009) salientam que o esforço dos quilombos
contemporâneos caracteriza-se pelo empenho para que determinados acontecimentos sobre a trajetória desses grupos não
sejam esquecidos. Para que sejam lembrados e instituídos na
“memória pública do país, através da construção de locais de
memória ou da incorporação de tais memórias e tradições orais
na história contada e divulgada nas escolas e universidades”, o
que assume “um sentido de direito à reparação em função do
esquecimento e guetificação a que foram submetidas suas histórias ao longo do século XX” (ABREU; MATTOS, 2009, p. 272).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jongo e a capoeira praticados atualmente no Quilombo do Camorim não foram passados de geração para geração,
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numa linha sucessória sem cortes que remete aos ancestrais
locais remotos. Contudo, tais práticas evidenciam um extensivo
trabalho de busca de identidade que as vincula ao contexto de
resistência afrodiaspórica. Jongo e capoeira, portanto, colaboraram para o surgimento de um novo repertório de práticas
culturais no Camorim, que se remete a um pretérito afro-brasileiro reatualizado em ações do presente. Portanto, podemos
dizer, uma “invenção de tradição” (HOBSBAWM, 2018), que
ganha os passos, as palmas, os batuques e as rodas de ascendência bantu.
A luta quilombola no Camorim trata-se de ação que demarca um território preenchido de significados históricos e
afetivos. A demarcação do sítio arqueológico ajudou a trazer a
discussão para a esfera patrimonial, que encontrou vivacidade
na respiração ofegante, giros, saltos e ritmo dos praticantes do
jongo e da capoeira, importantes fatores na reflexão identitária.
Para Márcia Chuva (2008), a noção de “patrimônio” está diretamente associada a práticas que fortalecem laços de identidade de determinados grupos, reafirmando-os enquanto tal. Nas
palavras da autora, “[...] construir e/ou inventar e preservar
o ‘patrimônio’ se constitui na prática cultural de atribuição de
valores e significados a objetos e bens, que amalgamam grupos
de identidade” (CHUVA, 2008, p. 31).
Sendo assim, o patrimônio cultural imaterial, definido no
texto da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial como “constantemente recriado” (UNESCO, 2003, n.
p), e, portanto, passível de mutabilidade, não deve, pois, ater-se
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a categorias que venham a restringir e engessar suas possibilidades de entendimento, podendo, assim, considerar possibilidades de compreensão e de ação do “tradicional” mais distendidas e inclusivas, avaliando-se sempre cada contexto sociocultural específico de patrimonialidade e necessidades cidadãs.
Integrantes do Quilombo do Camorim têm um conceito
de patrimônio cultural amplo que engloba muitas de suas práticas e valores vinculados a sua história, contudo reconhecem
na capoeira e no jongo atividades catalisadoras de uma ancestralidade afro-diaspórica que buscam acionar e reverenciar na
atualidade. Dessa maneira, também entendem por seus bens
culturais, por exemplo, os eventos com feijoada que homenageiam lideranças negras e seus santos de devoção; seus saberes
de usos medicinais de ervas; e o cultivo das hortas orgânicas
que rememoram uma tradição dos pequenos roçados familiares do Maciço da Pedra Branca. Nesse bojo também participam
com destaque a igrejinha, além do próprio território, engenho
no período colonial, hoje, lugar de quilombo – como bens de
valor, mostrados e narrados como ancestrais e sagrados aos
visitantes.
Essa conjuntura tem encontrado nos últimos anos um
cenário com mais interlocutores externos (IPHAN e pesquisadores acadêmicos), e, assim, propício a se desenvolver e afluir.
Logo, um intercâmbio com agentes externos incrementou uma
reflexão na esfera patrimonial que já existia localmente. Por
isso, faz-se difícil imaginar um processo de patrimonialização
sem que se considere em sua base um significativo componenSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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te político.
Tal ideia ganha força sobretudo se pensarmos em patrimonializações que envolvem grupos que ao longo da história
têm ocupado lugares mais “subterrâneos”41 quando pensamos
na formação de uma memória coletiva do país, a exemplo das
populações quilombolas no Brasil. Tais grupos precisam de
uma articulação política notadamente maior do que a de grupos e setores historicamente privilegiados. No caso do Quilombo do Camorim, foi somente a partir da mobilização política
que acarretou na fundação da associação cultural quilombola
que o grupo começou a galgar um significativo espaço no âmbito cultural local, com a promoção de oficinas de formas de
expressão afro-brasileiras. Tal fato também foi crucial para a
certificação por parte da FCP.
Apesar de ainda não ter logrado a titulação de seu território, a comunidade tem conseguido usufruto da terra que
pleiteia a partir da patrimonialização de parte do subsolo e de
artefatos encontrados neste; e do reconhecimento de práticas
culturais dessa comunidade atreladas a bens imateriais acautelados em âmbito federal.
No que tange o patrimônio cultural, não só a legislação
se mostra importante, mas também o trabalho dos órgãos que
tratam da preservação e promoção dos bens culturais nas diferentes esferas: municipal, estadual e federal; assim como políticas públicas que viabilizem, na prática, a proteção e promoção
41
Michel Pollak usa o termo “memórias subterrâneas” para fazer referência a memórias de grupos de
“culturas minoritárias e dominadas” que “prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase
imperceptível” quando comparadas à “memória coletiva nacional”, a “memória oficial” de “caráter destruidor,
uniformizador e opressor” (POLLAK, 1989, p. 4).
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dos bens culturais, com atenção especial às pessoas que o praticam/vivenciam/ resguardam em seu dia-a-dia.
Contudo, as autarquias federais citadas neste trabalho:
IPHAN, FCP, INCRA, têm passado por significativas mudanças
de caráter vertical por parte do governo federal que assumiu
em 2019. Conjuntura caracterizada por redefinição, se não tanto das atribuições formais das referidas autarquias, dos interesses e objetivos que norteiam suas ações. É preciso, portanto,
termos em mente que uma grande redefinição no que tange o
trabalho de órgãos que têm colaborado com o acesso de grupos
historicamente marginalizados a direitos democráticos pode
pôr em risco muitas das conquistas de comunidades como as
quilombolas.
Agora, atores sociais do Quilombo do Camorim sabem
que também encontram suporte para suas demandas no campo de ação das discussões patrimoniais, o que vem a dinamizar
a ação política do grupo, inserindo-a também no âmbito das
ativações patrimoniais (PRATS, 1997). Como um bem cultural
acautelado confere direitos a seus praticantes e detentores de
saberes, o patrimônio cultural pode significar também apoio a
necessidades cidadãs das comunidades e indivíduos que acionam determinados elementos como “patrimônios” ou como
“patrimoniáveis”.
Apresenta-se, pois, no Quilombo do Camorim, uma conjuntura em que luta pela titulação de território, construção
identitária e processo de patrimonialização interligam-se, urdidos por demandas e ações de atores sociais locais. Nesse conSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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texto, salienta-se: o reconhecimento como patrimônio cultural
brasileiro de manifestações que no passado chegaram a ser criminalizadas e que, ainda hoje, enfrentam discriminação, é fator
fundamental para que se possa propiciar condições mais favoráveis de manutenção e atualização desses patrimônios por
parte de seus realizadores.
Cabe, portanto, tanto ao Estado quanto à sociedade em
geral respeitar, preservar e primar pelas condições necessárias
à prática das formas de expressão, dos saberes e demais tipos
de manifestações que se configuram enquanto bens culturais.
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CAPÍTULO 5
MEMÓRIAS DA SOCIABILIDADE NEGRA NA FAMÍLIA PIMENTEL
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1 INTRODUÇÃO
A necessidade social e política de uma história urbana
das populações negras tem produzindo na atualidade muitos
enfoques específicos sobre famílias negras, bairros negros, territórios negros e formas urbanas das populações negras. Este
estudo se configura como uma contribuição nesse novo campo
de abordagens (VELAME, 2014), (VELAME; OLIVEIRA, 2018),
(DE JUSUS; CUNHA JUNIOR, 2020).
As populações negras durante o transcorrer do século XX
realizaram grandes transformações sociais. Passaram de populações iminentemente rurais para populações urbanas num
deslocamento forçado pelas formas de implantação no Brasil
do capitalismo racistas, desassistidas de política públicas espe-
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cificas. Também passaram de populações escravizadas a condição de trabalhadores de baixa remunerações e de sistemático
desempregos e subempregos. São duas transições impostas pelos momentos históricos com consequências especificas sobre
a população negra e que geram proposições de estudos sobre
a urbanização das populações em relação a formação das cidades brasileiras (CUNHA JUNIOR, 2019). Devemos entender
que o estado brasileiro realizou várias políticas públicas para
as populações europeias imigrarem para o Brasil e ocuparem
os lugares de trabalho deixados pelas imposições da forma brasileira de transição entre a sociedade do escravismo criminoso e a do capitalismo racistas (SILVA; CUNHA JUNIOR, 2014).
Racismo antinegro é o conceito que utilizamos e que expressa
o sistema ideológico dominação sobre as populações negras,
realizada pelas populações brancas, como parte do racismo estrutural na sociedade brasileira (PIMENTEL, 2019), (CUNHA
JUNIOR, 2008).
Para abordar as experiências históricas e urbanas das
populações negras no Brasil e principalmente nesse período de
trânsito do século XX trabalhamos com os conceitos de africanidade e afrodescendência, que tornam especificas e singulares
as formas desenvolvidas pelas populações negras, saindo das
generalizações de trabalhadores oprimidos, populações empobrecidas e classe trabalhadora (CUNHA JUNIOR, 2014). Assim sendo, consideramos existir uma de instalação urbana das
populações negras particular. Dentro dessa forma particular a
memória das famílias negras é parte da cultura negra e indisEditora Via Dourada
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sociável da maneira da produção da identidade. Nesse artigo
pensando no enfoque de patrimônio imaterial, estudamos a
memória da família Pimentel, como produtora de sociabilidade
urbana das populações negras.
A pesquisa afrodescendente implica na utilização de pesquisadores de dentro da problemática da investigação numa
relação dialógica entre sujeito de pesquisa e sujeito pesquisador. Assim que pesquisamos a minha família, sua memória e
história (CUNHA JUNIOR, 2014). Utilizando a nomenclatura da
professora Narcimaria Luz, dos pesquisadores de dentro e de
fora da porteira, eu sou de dentro da porteira. O nosso território de estudo é o das cidades do interior da Paraíba localizado
no Engenho Buraco D’água no município de Alagoa grande, região do Brejo Paraibano.
Figura 1 – Localização de Alagoa Grande no Território Paraibano.

..

Mapa esquemático indicando a mesorregião do agreste paraibano e,
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em cinza claro, a microrregião Brejo paraibano, onde fica localizada
Alagoa Grande. Figura 1 – Fonte: Mapas do Brasil.

O município de Alagoa Grande -PB, está localizado na
microrregião fisiográfica do Agreste paraibano, na microrregião do Brejo, distando da capital João Pessoa 111 km. Possui
uma área de 337,7Km² e limita-se ao Norte com os municípios
de Areia e Alagoinha, ao Sul com Serra Redonda, a Leste com
Gurinhém e Mulungu, a Oeste com Alagoa Nova e Matinhas, a
Sudeste com Juarez Távora e a Sudoeste com Massaranduba.
Possui dois Distritos: Zumbi e Canafistula. Além das comunidades rurais Quilombo de Caiana do Crioulos, Engenho Buraco, Serra da Paquevira, Caiana dos Agrestes, Espalhada, entre
outros.
Figura 2 – Portal Entrada do município de Alagoa Grande, Paraíba.

.

Figura 2 – Fonte: Pbtur.
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O marco de entrada da cidade de Alagoa Grande -PB, o
pandeiro, é em homenagem ao seu ilustre filho da terra, o cantor José Gomes Filho, o Jackson do Pandeiro.

Figura 3 – Casa de Tio Zé Preto.
Fonte: Maria Regina Alves dos Reis.

Essa casa pertencia ao meu tio Zé Preto e fica localizada
no Engenho Buraco D’água no município de Alagoa Grande-PB. Tendo sido preservada as suas características originais até
então, permitindo a atual geração, conhecer a história da nossa
da família e do legado de tio Zé Preto e tia Rita (sua esposa)
marcada de resistência e lutas, amor e dedicação a família.
Figuras 4 e 5 – Antiga Casa Grande do Engenho Buraco
D’água- Alagoa Grande-PB.
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Figuras 4 e 5 – Fonte: Maria Regina Alves dos Reis.
Essas imagens nos remetem aos anos de 1918 de acordo
coma pesquisa realizada por (REIS, 2018).
Figura 6 – Igreja Matriz de Alagoa Grande-PB.

.

Figura 6 – Fonte: Pinterest.
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Figura 7 – Lagoa Paó, Alagoa Grande-PB.
Fonte: Portal S1.

2 A FAMÍLIA PIMENTEL – FAMÍLIA NEGRA DE
REFERÊNCIA DA POPULAÇÃO NEGRA EM ALAGOA GRANDE
Foi no baú da família Pimentel que revivemos as lembranças vividas, algumas alegres, outras de dor, sofridas, desumanas, todas reais, que precisam ser reveladas e dar significado dessas trajetórias ancestrais.
Os fragmentos das lembranças são fornecedores da matéria-prima para o trabalho da memória, e ao mesmo tempo
em que são traçados os fios das etapas, dos episódios vivenciados e sendo configurados num tecido geracional costurados
em uma colcha de sentimentos diversos onde cada parte dela
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composta se entrelaçam para confecção de uma narrativa. É
nesse traçado da linha do tempo, que a família Pimentel entra
em cena como protagonista da sua própria história.
A família Pimentel é oriunda do Engenho Buraco D’Água,
situado no município de Alagoa Grande na microrregião do Brejo Paraibano. Era uma área produtora de cana de açúcar desde
os tempos imperiais, razão de possuir uma grande concentração de população negra outrora escravizada para trabalho forçado nos canaviais e engenhos. O Engenho Buraco D’Água foi
um grande produtor de cachaça e rapadura da região que era
transportada em burros para os municípios de Alagoa Grande,
Alagoa Nova e Campina Grande. Atualmente, as terras estão
sendo reestruturadas para a criação de gado.
A história familiar dos Pimentel está imbricada com a
história das famílias negras escravizadas no Brasil. É a realidade do pós-abolição, do pacto do silenciamento, das dores e marcas físicas e psicológicas que ainda estão configuradas na contemporaneidade, para parte dos que permanecem nas terras
do Engenho carregam consigo resquícios de escravizados(as) e
a liberdade de consciência ainda não chegou para grande maioria em lutar por direitos trabalhistas e sociais.
As memórias e as histórias da família Pimentel, são de
raízes ancestrais africana, o que se traduz no espírito de resistência e luta em parte da família. Nossos antepassados aqui
chegaram nos navios negreiros (as bisavós Joana e Constância),
segundo o depoimento da minha tia Dinda em 2017 quando em
visita a sua casa antes do seu falecimento.
Editora Via Dourada

Maria do Socorro Pimentel da Silva; Henrique Cunha Júnior | 159

Entender todos os aspectos sociais, culturais, psicológicos da minha família se traduzem em um mergulho na subjetividade desses sujeitos-parentes durante suas vidas. São etapas
com alguns lapsos de memória de alguns personagens reais.
Os ditos, os não -ditos. Falar de um modelo de família negra
rural, a partir dos depoimentos orais de meu pai, Sebastião, da
minha tia Dinda, da minha vivência no Engenho, e com meus
parentes. As sim, se constitui o enredo dessa história.
O nome Pimentel é de ascendência do meu avô paterno
Severino Pimentel. A minha avó paterna se chamava Maria das
Dores. Os filhos: Maria Júlia da Conceição (Dinda, 1921-2017),
Sebastião da Silva Pimentel (Panhão, 1923-2008), José da Silva
Pimentel (Zé Preto), Joana Júlia da Conceição, e Ana Júlia da
Conceição, os três sem registro de nascimento e de óbito até o
momento não encontrados.
De acordo com Bosi (1994, p.68), citado por Reis (2012,
p.21) “a narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar”. É a sua memória
que junta o improviso com a realidade cotidiana, memória que
tem como aliada a lembrança e se torna o seu porto seguro,
quando delas necessita para relatar suas histórias. Dessa forma, para melhor compreensão dessa história, debrucei-me na
oralidade desses sujeitos familiares (meus troncos velhos), extraindo desses atores e atrizes o próprio protagonismo de suas
histórias silenciadas por muitos anos.
Os compassos de uma sinfonia dessas atrizes e desses
atores familiares encantaram os dias e as noites com rezas,
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

160 | As insurgências urbanas e rurais da população negra

cânticos, louvores, cantorias, procissão, ladainhas, festas juninas, forró pé-de-serra ao som da sanfona, zabumba e do triângulo, na animação contagiante de meu pai Pimentel e meu tio
Zé Preto nos terreiros e casas de parentes e familiares.
Venho de uma tradição familiar de desfilar das particularidades entre o passado movido pela dor cantarolada pela voz
da esperança. Uma composição familiar cheia de proezas e da
alegria, da multiplicidade de parentes que se perdem de vista
de tanta gente. Dessa forma, as vivên cias e lembranças, registradas nas memórias trazidas nas narrativas orais se transformam em cenários de referência familiar e patrimônio cultural
imaterial. Temos a tradição da contação, da expressão do sentimento coletivo.

3 LUTAS, MORTES E RESISTÊNCIA PELA TERRA: AS LIGAS CAMPONESAS NA PARAÍBA
As Ligas Camponesas no Brasil, foram associações de
trabalhadores rurais criadas inicialmente no estado de Pernambuco, posteriormente na Paraíba, e nos estados do Rio de
Janeiro, Goiás e em outras regiões do Brasil, que exerceram intensa atividade no período que se estendeu de 1955 até a queda
do ex-presidente da República João Goulart em 1964.
As Ligas foram precedidas de alguns movimentos de
natureza idêntica, os quais, em virtude de seu isolamento não
tiveram a mesma repercussão social e política das Ligas Camponesas. Dentre os núcleos o mais importante foi o de Sapé no
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estado da Paraíba, considerado o mais expressivo e o maior de
todos.
Na Paraíba, tivemos alguns expoentes da luta e resistência das Ligas Camponesas, podemos destacar no município de
Sapé, grande expoente foi João Pedro Teixeira, que desde os
anos de 1954, desenvolvia um trabalho de conscientização dos
trabalhadores /as rurais pela opressão que sofriam por parte
dos latifundiários. Esses camponeses não tinham seus direitos
trabalhistas respeitados.
João Pedro Teixeira, o “cabra marcado para morrer”, foi
assassinado com tiros de fuzil pelas costas no dia 2 de abril de
1962 na rodovia Café do Vento, em Sapé-PB a mando de fazendeiros da região. O crime teve eviden te motivação política, com
o objetivo de desmobilizar as lideranças camponesas da região.
João Pedro Teixeira era casado com Elizabeth Altino Teixeira e
deixou onze filhos/as. A sua história foi retratada no documentário “Cabra Marcado Para Morrer “, obra-prima do cineasta
brasileiro Eduardo Coutinho.
Outra liderança que nos inspira na luta pela terra é a
Margarida Maria Alves, considerada a maior líder sindical rural de Alagoa Grande-PB, que foi assassinada com um tiro de
espingarda 12 no rosto na porta de sua residência no dia 12 de
agosto de 1983 aos 50 anos. Essa liderança lutava pelos direitos
humanos e trabalhistas: carteira assinada, jornada de 8h, férias
e 13ºsalário.
A luta e as ações de Margarida Maria Alves, inspiraram
a “Marcha das Margaridas” desde 2000, que integra a agenda
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permanente do MSTTR (Movimento Sindical de Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais).
Essas lideranças assassinadas deixaram um legado que
nos move a nunca desistir da luta pelos direitos trabalhistas e
o direito à terra.

4 O COTIDIANO DOS PIMENTEL
Os meus antepassados, segundo a minha tia Dinda (in
memoriam) e o meu pai Pimentel (in memoriam), desde crianças suas vidas foram de sofrimento e abandono, pois perderam
seus pais quando ainda eram muito crianças (entre 7 a 9 anos)
e foram morar na Casa Grande do Engenho Buraco D`Água, e
lá, trabalhavam exercendo diversas atividades enquanto criança até adultos, tais como: pastorear o gado, trabalho doméstico(lavar, passar roupa e cozinhar), cortar e trazer lenha para
cozinhar, na casa grande, carregar água, cortar e carregar a
cana para moenda. Uma labuta incansável sem hora para iniciar nem terminar os afazeres. Além da rotina árdua do trabalho na casa dos patrões, tinham que providenciar seus próprios
alimentos, caçando, pescando e cuidando do próprio roçado,
(lembranças vívidas em suas e nossas memórias). O que podemos denominar dessa relação, como sendo uma herança escravista de dominação e poder. “Fui morar na Casa Grande quando papai morreu, era quem tomava conta de tudo na casa, todo
serviço”. (Tia Dinda, em conversa em sua casa em 2017).
A rotina diária da família Pimentel no Engenho era de
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servidão pós-abolição, porque trabalhavam sem receber remuneração, repetia a realidade dos seus antepassados que foram
escravizados na mesma localidade. Uma característica das populações negras de todo o país e pouco discutida pela literatura
da história e sociologia, a do trabalho, no capitalismo e sem remuneração. Os troncos velhos da família foram constituídos da
mãe e do pai, falecidos cedo deixando cinco filhos (Dinda, Sebastião, José, Ana e Joana), os quais herdaram a experiência da
carência da proteção e afeto de uma mãe e um pai, desde que,
foram criados pelos donos das terras Mininéia Coelho Vianna
e Marieta. E, assim, submetidos a uma vida servil e sem perspectivas de melhoras das suas vidas. A relação entre senhor de
engenho e seus subjugados era de humilhação e sofrimento.
Dependia das coisas básicas de vida e de morte. Na atualidade
essas terras pertencem a José Azevedo Sobral que está reestruturando a localidade com criação de gado, e que vive entre os
estados da Paraíba e no Ceará, onde é empresário.

5 REDESENHANDO OS LUGARES DA FAMÍLIA
PIMENTEL
No contexto das lembranças narradas pelos meus parentes, se articulam valores, resistências e identidade territorial.
Esse lugar demarcado e fortemente arraigado de simbologias é
o Engenho Buraco D`Água. Dessa terra foram fincados sentimentos de pertencimento familiar ancestral, laços sanguíneos
entrelaçados passados de gerações para outras gerações. Um
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tronco familiar extenso, que foi se ramificando em outros lugares: Espalhada, Serra da Paquevira, Alagoa Grande, Matinhas,
João Pessoa, todas essas cidades no estado da Paraíba, mas
também em Fortaleza/Ceará e na cidade do Rio de Janeiro. No
entanto, esse distanciamento geográfico não cortou o vínculo
com a terra-mãe (o engenho Buraco (D’Água) pois sempre que
possível, a família se reúne para festejos juninos, casamentos,
e festas de final do ano, e assim, expressam o sentimento familiar e tradição cultural local.
“O território é um fato físico, político, social, categorizável, possível de dimensionamento, onde geralmente, o estado
está presente e estão gravadas as referências culturais e simbólicas da população.”(ANJOS, 2010, p.10)
O Brasil, enquanto nação, ainda não reconheceu a crueldade e a brutalidade com os /as africanos/as e seus descendentes. São 132 anos de uma falsa libertação porque pretas e pretos
no nosso país ainda permanecem, segregados em territórios
e marginalizados, e onde as políticas públicas não chegam e a
configuração geopolítica é de dominação, exploração e massacre.
E para trabalharmos com as terras do Engenho Buraco
D’água, é necessário que façamos fundamentação teórica que
venham a romper com o eurocentrismo epistemológico e nos
debruçarmos nos conceitos das africa nidades e da afrodescendência que fundamentam nossa pesquisa nesses territórios.
O marco histórico de mudança de vida na família ocorreu
quando Sebastião (meu pai) prestou serviço no exército em João
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Pessoa-PB, logo após casou com a minha mãe Joana, passando
a residir na zona urbana Alagoa Grande-PB, na rua do Poste e
posteriormente, na rua São José. Do casamento, tiveram quatro
filhos (Socorro (eu), José, Fátima e Gardel). Se tornou posteriormente, funcionário da Rede Ferroviária do Nordeste, ramal
de Alagoa Grande, na função de Guarda-Freios, melhorando as
condições sociais e financeiras, assumindo o papel provedor,
ajudando as irmãs e irmão que permaneceram na zona rural.
Em decorrência do fechamento do ramal da estação do
trem de Alagoa Grande, em 1968, o meu pai Pimentel foi transferido para capital João Pessoa, indo morar no bairro da Ilha do
Bispo, permanecendo até o seu falecimento no ano de 2008.
Traçando a geografia dos espaços, ao analisar lembranças, fatos marcantes, imagens refletidas, revelações contidas e sofridas, do desejo de mergulhar e desvelar segredos dos sujeitos
principais que já não estão entre nós(avós, tios e tias e o meu
pai) referenciais históricos, e com a geração familiar contemporânea abstrair o sentimento de pertencimento territorial se
torna uma realidade preocupante, o êxodo rural e urbano para
as grandes cidades com a morte dos genitores está começando
a ocorrer e os desmembramentos das famílias do círculo orgânico a se diluir. Se fazendo necessário surgir lideranças, meu
pai Pimentel e minha tia Dinda exerciam esse papel no âmbito
familiar. As ferrovias se fecharam em muitos das localidades do
Estado da Paraíba e do Nordes te em função de dois fenômenos
desse período histórico. O primeiro foi a diminuição drástica
da produção agrícola e a falta de carga para a manutenção das
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ferrovias. O outro foi o aparecimento das rodovias e preponderância do transporte rodoviário sobre o ferroviário. O fechamento das ferrovias apresentou um impacto grande sobre os
trabalhadores negros das cidades do interior, uma parte deles
ficou desempregada. A ferrovia e o emprego ferroviários era
uma forma de ascensão social das populações negras por pagar
salários em regime capitalista.
As funções sociais exercidas pela família como os batuques, rituais e festas religiosas, pertencer a uma irmandade católica do Sagrado Coração de Jesus, é um demonstrativo das
práticas culturais afrocatólicas bem presente nos membros da
família essa prática, é vivenciada de geração para geração.
As festas e os batuques e animações no Engenho Buraco
D’água, eram geralmente proporcionadas pela minha família
Pimentel Essas festividades eram espaços de sociabilidade entre os parentes e as pessoas da localidade (amigos, compadres,
comadres, donos da terra). Esses eventos eram comemorados
com muita comida, bebidas, músicas e danças num entrelaçamento do profano versus religioso (as rezas, das novenas aos
Santos e Santas) protetoras da saúde e da fartura.
Era comum rezar o mês de maio e na última noite do
mês se fazia uma fogueira e queimava as flores. Uma devoção
a Maria a mãe de Deus, com seus terços as mulheres rezavam
e cantavam com muito fervor tendo o comando de tia Dinda
ou tia Rita (esposa do tio Zé Preto). Também temos a tradição
da procissão do “cruzeiro” todo enfeitado de flores de papel
crepom e sendo feita a pro cissão das casas mais próximas com
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cânticos religiosos, solta de fogos e muita fé. Momentos de entrosamento e manifestação da espiritualidade cristã.
No período junino, a tradição era a grande fogueira em
frente das casas enfeitada com bandeirolas de papel seda coloridas, um mastro com as bandeiras de, Santo Antônio, São
João e São Pedro simbolizando a tradição junina, uma cultura
nordestina, um patrimônio imaterial, que é celebrado todos os
anos tanto na cidade como na zona rural tendo como ingredientes e comidas típicas da época: pamonha, canjica, milho
assado e cozinhado, bolo pé de moleque e de milho, queijo, cachaça, “quentão”, cocada. Além da queima dos fogos, e as adivinhações, a realização dos casamentos e batizados na fogueira,
que são considerados e respeitados.
Na visão de Mattos (2009) o batuque em homenagem
aos santos católicos se constitui enquanto memória que faz
parte de uma coletividade específica demonstrando as funções
sociais dos festejos, que para além do divertimento, possibilita
a celebração da ancestralidade. Os africanos que foram escravizados no Brasil trouxeram consigo seus rituais de celebração.
As comemorações de aniversários, os batizados, os casamentos e os bate-papos em frente à casa, sentados em roda,
no chão ou nos bancos de madeira e das poucas cadeiras existentes, em pé encostados nas paredes, sempre foi tradição da
nossa família para contar histórias, dar conselhos, rezar.
Todas essas manifestações devem serem consideradas
significativas e importantes práticas culturais e simbólicas da
nossa família. São fornecedoras de elementos que permitem a
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compreensão dos valores, dos sentimentos de pertencimento
familiar e territorial.
A família Pimentel em suas diversas gerações, carregam a
identidade de um povo festivo, uma historicidade negada, mas,
manifesta e assegurada de várias maneiras, seduzida, mesmo
sobre os olhares e controle dos proprietários da terra, acontecia
e acontece até hoje com os troncos novos.
Neste sentido, as histórias contadas pelos mais velhos
permanecem presentes e necessitando serem contadas e registrada em livro e na memória da geração atual e que o legado
da família Pimentel seja preservado, visibilizado e faça parte
da história Alagoagrandense. Uma missão a ser desenvolvida é
sensibilizar e despertar o sentimento de pertencimento étnico
e territorial em alguns membros jovens da família apáticos(as)
e vislumbrados(as) com o encantamento das mídias sociais racistas e classistas e que promovem o consumismo de uma realidade social e econômica que não condiz com as suas.
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CAPÍTULO 6
A CIDADE E O TERREIRO: NAZARÉ DAS FARINHAS E CONGO DE OURO
Marilene Martins dos Santos1
Henrique Cunha Júnior2
1 INTRODUÇÃO
O sujeito da pesquisa foi o espaço habitado do Terreiro
do Reinado do Congo de Ouro, em torno do qual se instalou
uma rua de moradores da mesma família e formou-se uma vila
quase como um apêndice da cidade, mas que se insere na vida
da cidade de Nazaré das Farinhas. Pesquisadora e pesquisador
são afrodescendentes, envolvidos com os candomblés, participantes da cultura negra, pessoas constituídas nas relações sociais das populações negras. São sujeitos partes do sujeito de
estudo. O que implicou numa pesquisa participante. Portanto,
inseridos no método de pesquisa afrodescendente.
Sendo esse artigo resultado de uma pesquisa de mestrado no campo da africanidade e afrodescendência sobre o Ter1
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reiro do Reinado do Congo de Ouro, localizado na cidade de
Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano.
A pesquisa e o artigo são desenvolvidos como trabalhos
trans-disciplinares entre a filosofia africana, a história urbana
e as geografias humanistas e culturais. Filosofia africana: ser
humano, projetos existenciais, o terreiro e a religião do candomblé Bantu. A História e a Sociologia: A memória individual
e coletiva. As relações sociais. A memória espacial. Os comportamentos individuais e coletivos. As relações entre instituições.
O terreiro e a rua. A rua e a vila. O terreiro, a rua, a vila e a
cidade. Psicologia: memória coletiva e as percepções do espaço.
As representações simbólicas. As famílias e os coletivos humanos. Partimos do espaço transformado em lugar como significado afetivo, como memória e como realização da comunidade.
Como temas que são da geografia, os conceitos de espaço, lugar
e paisagem em Geografia Cultural e Geografia Humanista, são
elencados como principais construções teóricas que viabilizam
as leituras do mundo em relação aos seres humanos, inseridos
na espacialidade urbana (CORRÊA; ROZENDAHL, 2012). No
conceito de cultura, agregando as manifestações sociais e naturais com os costumes, crenças, hábitos, habilidades, técnicas,
leis, artes, linguagem, memórias e identidades dos grupos sociais. No entanto, estamos no campo da história urbana. Como
a cultura urbana e política, religiosidade, relações de poder, história social do trabalho e identidade. Uma leitura da cidade,
de sua história, a partir da análise múltipla da história social
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da cultura. Cultura urbana e política, religiosidade, relações
de poder, história social do trabalho e identidades (TOPALOV,
1991), (FARIA, 2015), (ARAUJO; SANGLARD; SIQUEIRA, 2013),
(BUTTIMER, 1982).
O artigo é uma contribuição na área do patrimônio afro-brasileiro, abordando o Terreiro do Reinado do Congo de Ouro
como parte da identidade das comunidades de Filhos e Filhas
de Santos, de participantes diretos e orgânicos aos terreiros e
de indiretos frequentadores das festas e das atividades das casas de candomblé. Sendo parte do patrimônio histórico e cultural da cidade de Nazaré das Farinhas. São patrimônios no sentido de territórios, memória e representação das populações
negras, afro-brasileiras e, em particular, das religiões de matriz
africana (SANTOS, 2019).

2 A CIDADE DE NAZARÉ DAS FARINHAS E DOS
CAXIXIS
O recôncavo baiano e o porto fizeram a cidade de Nazaré
um entreposto comercial importante ao longo de mais de quatro séculos de história da Bahia. O recôncavo, devido à produção de açúcar dos engenhos de uma grande parte geográfica,
onde o principal meio de transporte e comunicação foram os
saveiros até a construção das ferrovias para São Felix e Cachoeira em 1879, e depois com uso da rodovia em 1960. No enEditora Via Dourada
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tanto, sobre os saveiros, podemos afirmar que até 1950 eram
importantes meios de transporte de carga e de pessoas deste
grande recôncavo. Os rios, o recôncavo como braço de mar, os
saveiros proporcionavam as ligações entre a capital Salvador e
toda região do recôncavo baiano.
Situada no Recôncavo Baiano, na Região Econômica Sul,
junto à Baía de Todos os Santos, Nazaré possui 253,780 km2
de extensão, população estimada de 28.451(IBGE/NAZARÉ,
2018). Cortada ao meio pelo Rio Jaguaripe. Fica à 239 km de
Salvador, utilizando-se as rodovias BR-101 e BA-324, construídas em 1960.

.

Figura 1 – Ilustra a geografia do recôncavo baiano, destacando principais cidades. Fonte: (google.com.br)

A cidade de Nazaré, Nazareth, nome hebraico que significa flor, coroa, cidade histórica com nome que inspira nobreza.
Princesa anciã do Recôncavo, com mais de 448 anos de história. Longe no tempo do apogeu econômico, final do século XIX e
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XX, não perdeu seu encanto social, a magia religiosa, a devoção
e o seu Axé. Distinguiu-se pelo comércio de caxixis, artesanatos
em barro, pelas farinhas e outros produtos. Predicativos misteriosos e originários da economia, cultura e práticas religiosas.
A sua gente a particulariza: Nazaré das Farinhas; da Feira de
Caxixis; a cidade do candomblé; da “macumba”. Abençoada por
duas grandes mães – Nossa Senhora da Purificação de Nazaré
e N. Senhora da Conceição –, pelo padrinho, São Roque; “batizada” com as águas Sagradas do Rio Jaguaripe e protegida por
Caboclos, Orixás e Inkices.
A cidade sempre contou com três grandes atrativos: a religiosidade, através das romarias, a Feira de Caxixis e a indústria, com porto de escoadouro para a capital de produtos provenientes de pequenas e médias propriedades do recôncavo sul,
inspirando o geógrafo Milton Santos a chamá-lo de “recôncavo
mandioqueiro e da cerâmica”. Com a abolição da escravatura e
em meio à sua fama de polo econômico da região, os cultos às
divindades africanas propagaram-se e criaram raízes em Nazaré, da mesma forma, importantes cidades do recôncavo como
Cachoeira, São Felix, Santo Amaro e Maragogipe. Consequentemente, motivados pela fé, muitos destinavam-se para ela.
Sob todas essas influências, nasceu o iluminado Roque Lima,
fundador do terreiro, o qual, com os benefícios espirituais e as
ações humanitárias, tornou o seu ilê o mais conhecido e requerido espaço religioso afro-brasileiro da cidade e da região, em
pouco tempo, figurando no cenário nacional e despontando no
internacional.
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Estima-se que a história dessa região do recôncavo inicia-se por volta de 1561 quando o padre Luís de Grã fundou
as aldeias de São Miguel e Taperaguá na média da foz do Jaguaripe. Após a presença indígena, o povoamento da região foi
feito por abastados portugueses para exploração dos produtos
naturais e, depois, o estabelecimento de engenhos de açúcar. O
mais antigo engenho situava-se onde hoje é o bairro da Condição e a residência principal da fazenda era um sobrado com
fachada datando de 1585 (PORTAL DA CIDADE DE NAZARÉ,
2011). Após várias etapas de emancipação, em 1849, a vila foi
elevada à categoria de cidade, denominada Constitucional Cidade de Nazaré. Tornou-se local religioso e de romarias. “Em
1855, em decorrência de uma epidemia de cólera, no momento
de aflição, fiéis se apegaram a uma imagem de São Roque do
Paraguaçu” (SOUZA, 1587 apud AUGUSTO, 1999, p.25). A história de povoamento pela diáspora e europeus é narrada em
sua arquitetura e espaços sagrados. Em geral, são 25 monumentos neoclássicos, retratando o período colonial e imperial,
do século XVII ao século XIX. Vale salientar que todas as edificações foram realizadas sob mão de obra escrava. Alguns destacam-se pela antiguidade, dentre outras, a Capela de N. Senhora
de Nazaré e o Solar dos Sampaios, ambos do século XVII; pela
funcionalidade, o Paço Principal (prefeitura) e a Sta. Casa de
Misericórdia (hospital); e ainda, pelo turismo – o Monumento
de Jesus de Nazaré com 15m e a Estação Alexandre Betencourt
(Centro Cultural), onde, hoje, encontra-se instalada a Locomotiva Visconde de São Lourenço.
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No período colonial, a relativa homogeneidade dos fatores físicos como o regime pluviométrico, facilitou desenvolvimentos econômicos importantes, em especial, na agricultura.
A sua farinha ainda é considerada uma das melhores do Brasil
pela ótima qualidade e textura fina, chamada copioba – atividade que rendeu-lhe a fama de “Nazaré das Farinhas”. Segundo
Lamartine Augusto (1999), em 1905 a cidade sediou a primeira
agência de carros Ford do Brasil e “Nazaré era uma cidade agrícola, comercial, polo atacadista e industrial. Fabricávamos óleo
e exportávamos para o exterior. Tínhamos várias filarmônicas,
seis jornais, revistas. [...]” (AUGUSTO apud OVERMUNDO,
2008). O autor considera, ainda, que, até o início da república,
a cidade era uma fortaleza econômica. A história de mais de
300 anos, do Patrício acompanhado do irmão, traz uma conexão geográfica que envolve Maragojipinho, distrito de Aratuípe,
maior produtor de cerâmicas artesanais das Américas e Nazaré,
a grande intermediária desse comércio. Contam os oleiros que,
na sexta-feira santa, eles trazem de Aratuípe os caxixis e os expõem na praça principal, dentro da canoa. Sucesso de vendas,
retornam no ano seguinte, na mesma data e, assim, nasceu a
tradição. O evento atraiu visitantes de todos os lugares.
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A figura 2 – Ilustra a feira de caxixis num domingo.

A figura 2 – Fonte: autores.

A tradicional Feira de Caxixis que movimenta a cidade
durante os quatro dias de Semana Santa, chegando a receber
50 mil turistas no período e fluxo de até 100 mil pessoas. Já
alcançou o total de 400 oleiros vindos de Maragogipinho, distrito de Aratuípe. Além de Maragojipinho, recebe artesões do
Recôncavo Baiano e de todo o Brasil como Marajoara, Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo, dentre outros, e visitantes de
diversas regiões do país, além do exterior. Na Bahia, a maior
parte das louças e utensílios de barro utilizados em rituais do
candomblé provêm desta região que, através de Nazaré, porém,
menos que no passado, abastece com suas cerâmicas artísticas
a famosa Feira de Água de Meninos e o Mercado Modelo em
Salvador, de onde alcançam todo o país. Paralelamente à feira,
ocorre a encenação da Paixão de Cristo na sexta-feira e outras
atrações. Os saveiros eram responsáveis pelo transporte dessas
mercadorias e outras cargas pesadas entre as principais cidaSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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des do Recôncavo, inclusive Nazaré.

3 A CIDADE E OS TERREIROS
Embora a considerável redução em relação à época de
seu apogeu, mantém-se os saveiros para a comunicação com
municípios vizinhos e cortejos religiosos. Parte da significativa
representação do culto afro no recôncavo baiano está refletida
em Nazaré. Conforme a SEPROMI (2012), são 33 terreiros, 24
de liderança feminina e 9 masculina.
A figura 3 – Área porto de Nazaré, apresentando seus pequenos ancoradouros de barcos.

Fonte: autores.

Estes dados destoa de outras fontes, estudos anteriores
apontam 42 casas. Segundo seu Dojão, essa divergência deve-se
à listagem de terreiros extintos ou à omissão de outros reaberEditora Via Dourada
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tos e/ou já existentes. Os cultos são de nações Ketu, Ijexá, Angola, jejê-nagô, giro de caboclo e umbanda. Terreiros e centros
narram relações de trocas e influência no desenvolvimento da
cidade. Visitamos alguns: Unzo Gunzo Luanda, de Mãe Wilma
de Oxum, um dos mais antigos; Ozó Quendeuá, da Sacerdotisa
Glícia; Centro de Ogum Caiçara, de Cleuza de Ogum do Tempo
e Manoel de Iansã; Mukuluá Ngunzo Amaze, de Mãe Antônia
(Toinha) de Ogum Menino; Ilê Axé Ijexá Orixá Ogum do Cariri
e Iansã Deuê, da falecida Mãe Zilda, recém assumido pela filha
Fátima de Iansã e o Centro de Caboclo Boiadeiro de Dojão. Todos colaboram, em maior ou menor grau, para a economia e a
cultura da cidade, mediante à expansão do seu Axé.
Na figura 4 – Apresentamos uma imagem atual do porto
e os membros do terreiro do Congo de Ouro esperando a maré
subir para entrarem no rio e fazerem as oferendas nas águas do
rio Jaguaripe que deságua no recôncavo baiano.

Figura 4 – (03/02/2019). Fonte: autores.
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

180 | As insurgências urbanas e rurais da população negra

O rio Jaguaripe é o leito de condução dos cortejos, das
oferendas e dos agradecimentos às divindades, principalmente,
à Iemanjá. No dia 02 de fevereiro vários grupos de religiões de
matriz africana, de nações distintas navegam pelas águas do
rio até o pé do altar de sua Divindade. Tais grupos, somados
à expressividade do cortejo do Terreiro do Reinado Congo de
Ouro, modificam a cidade. Quem chega de fora tem a impressão
de que a cidade um vive um grande feriado, em face da grande movimentação, tanto de pessoas da cidade como de fora,
durante o dia da homenagem e mesmo nos dias que a antecedem. As atividades dos terreiros durante as festanças aquecem
a economia da cidade, todavia, para além destas, no dia a dia,
pequenos e médios comércios costumam abastecer terreiros e
centros com artigos de uso frequente do fazer religioso, especialmente, aqueles cujos proprietários são evangélicos.

4 O ILÊ AXÉ ALAKETU AJUNSUN ZITOZAN – TERREIRO DO REINADO DO CONGO DE OURO
O Terreiro do Reinado do Congo de Ouro situa-se na rua
Juerana de Cima, do bairro Muritiba, em Nazaré. Trata-se de
um terreiro de culto de Ogum e na entrada figura suas ferramentas, símbolos desse Orixá (SANTOS, 2019).
Na figura 5 – As insígnias de Ogum na entrada do barracão.
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.

Figura 5 – (04/02/2019). Fonte: autores.

Fundado em 1956 pelo líder religioso Congo de Ouro,
com apenas 20 anos de idade. Em companhia da mãe, desde
criança participava de atividades e festanças externas e internas do terreiro das Ialorixás Railda e de Ester, as duas de grande reconhecimento e prestígio na cidade. Foi iniciado em 1974,
aos 38 anos, pela Ialorixá Helena de Angola. Os cultos da casa
seguem a linha Ketu. O apelido não é correspondente à linha de
seu trabalho. Trabalhava com Ogum das Sete e Obaluaiê, que
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nasceu na linha Ketu, até a sua passagem para orun.
Na figura 6 – Imagem interna do barracão antes da última reforma – oralidade e escrita.

Figura 6 – (07/02/2019). Fonte: autores.

A permanência da paramenta de Obaluaiê no trono, dentro do barracão, simboliza o respeito da casa pelo ancestral e a
contínua presença da força desse Orixá neste Ilê.
A figura 7 – Os Alabês e a percussão do Sagrado. Da esquerda para a direita, os atabaques, rum, rumpi e lê (grave,
médio e agudo), respectivamente.
.
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Figura 7 – (27/08/2019). Fonte: autores.

O ogã mais velho fala sobre suas atividades na casa: “Sou
filho de Oxóssi. Já nasci no axé, fui crescendo, vendo meu avô
fazer as coisas, ele mandava pegar folha de quarana. Com 7
anos eu já pegava no atabaque, com 9 ele fez eu descer do atabaque porque eu fiz o toque errado, mandou eu tocar congo e
eu toquei barravento. Mas, de feitura tenho 16 anos. Sou filho
de sangue de Mãe Nilza e o ogã mais velho da casa, Ogã-alabê.
[...]”.
A figura 8 – O cortejo de Iemanjá para entrega de seus
presentes no rio Jaguaripe.
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Figura 8 – (03/02/2019). Fonte: autores.

A oralidade permeia todo o fazer religioso sem distinção
das atividades ou do gênero que as realiza.

5 O TERREIRO E A RUA DO TERREIRO
5.1 ONDE ENCONTRAMOS O ILÊ AXÉ ALAKETU AJUNSUN ZITOZAN?
No bairro de Muritiba, um dos bairros mais populosos
da cidade de Nazaré, numa rua sem saída, denominada Juerana
de Cima. O bairro é formado, em quase sua totalidade, por pessoas desfavorecidas pelo sistema econômico, sem infraestrutura básica, com muitas mulheres e homens desempregadas/
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os, carentes de todo tipo de política pública: trabalho, moradia,
saúde e escola de qualidade. Berço em que nasceu seu Roque e
conseguiu, sob a orientação dos Orixás e Ancestrais, com muito
trabalho, caráter e determinação, erguer-se, salvar-se da morte
prematura, causada pela fome e abandono, bem como, toda sua
família e membros de comunidades vizinhas. A população da
rua do terreiro é quase majoritariamente de parentes de santo
do fundador (SANTOS, 2019).

5.2 ASPECTOS FÍSICOS E HUMANOS DO TERREIRO
O terreiro, fundado oficialmente em 1956, sob a liderança de sr. Roque de Souza Lima, hoje, possui, ao todo, 20 cômodos e/ou espaços do Sagrado, sendo: um grande barracão,
uma grande cozinha do Sagrado (orixás e ancestrais), uma dispensa da cozinha, um quatro das roupas dos orixás, um quarto de consulta, um banheiro, um quarto das ibás (louças), um
para os filhos/as de santo da região, um outro quarto para os
que são de fora, de outros estados, etc., um roncó, um assento/
quarto de Baba-Egun do Velho Roque no fundo, de Iemanjá, de
Obaluaiê, de Oxalá, de Nanã, de Tempo, de Iansã Balê, do lado
de fora, de Iansã, no fundo, e dois assentos/quarto de Exu, uma
na frente e outra no fundo.
O espaço-terreiro de apenas uma porteira abriga 38 residências. Exceto os membros de 2 moradias, os demais são
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parentes de sangue, afetivos, de santo ou agregados da família.
Em tempos festivos, os visitantes somam-se à população deste.

Figura 9 – A relação entre as partes: interação com outras comunidades com a chegada de caravanas para a festança de Iemanjá.
(02/02/2019). Fonte: autores.

Figura 10 – A rua “sem saída”: apenas uma porteira. O Sagrado é o
“Limite”. (04/02/2019). Fonte: autores.
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Há em uma casa 3 moradores sem veículos de parentesco
com o núcleo familiar do terreiro, na outra, parte dos parentes
de sangue não comunga da mesma religião. Com exceção desses dois recortes, todos são parentes de Axé. Os descendentes
da união de seu Roque e dona Ma ria são 74 pessoas, somados
aos demais parentescos são, aproximadamente, 100 pessoas do
axé morando no mesmo espaço-terreiro, fundado e administrado no passado pelo saudoso Babalorixá, “Congo de Ouro”.
O terreiro, em particular, é exemplo de família extensiva
com maior profundidade, pela convivência de cinco gerações
– matriarca, filhas/os, netas/os, bisnetas/ os e tataranetos/
no mesmo espaço, porém, junta-se a este tanto todas/os as/os
agregadas/os: por vínculo matrimonial, afetivo, estendendo-se ao religioso. Este último, refere-se aos membros que foram
atraídos pela fé, mas que passaram a morar, habitar, definitivamente, no espaço-terreiro, isto é, que escolheu o espaço religioso, também como sua casa, seu lar, incorporando-se, concordando e aderindo as regras da família já constituída no espaço,
todavia, podendo esta razão estar alinhada às questões sociais,
à falta de um abrigo, acolhimento, proteção, etc. Todas e todos
imergidas/os no Sagrado.

6 O TERREIRO CONGO DE OURO É UM LUGAR
DE GRANDE SOCIABILIDADE
O terreiro numa perspectiva de ligação, aproximação, interação social, é ainda, o lugar das festanças das populações
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negras, da energia da sociabilidade, e de encontros sociais: festas de saída de iaôs, confirmações de batizados, iniciados/as,
aniversários, casamentos, encontros de final de tarde, reuniões,
etc. (SANTOS, 2019). No espaço-terreiro em voga, após o culto,
depois de ter cumprido toda a parte do Sagrado, abre-se espaço
para a alegria, a diversão, porém, tudo é uma continuidade do
fazer religioso, pois, comer e beber o alimento do Sagrado não
pode ser profano, tudo acontece mergulhado no sen tido da
Divindade. As pessoas conversam, riem, contam casos, falam
de seus orixás e ancestrais, do processo de iniciação, o tempo
todo pedem agô (licença) e bênçãos, repassam e recebem recados, relembram outros momentos de alegria, reforçam convites, laços de amizades e religiosos com membros de outras
comunidades, dançam e cantam envolvidos pela magnitude e
simbologia do ambiente, da atmosfera.
Figura 11 – Cerimônia que antecedeu ao cortejo de Iemanjá.(02/03/2019). Fonte: autores.
.
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A compreensão que temos sobre o Terreiro como Espaço
Sagrado é de que essa condição, para o povo de santo, contempla todas as outras possibilidades: de território, de história de
luta, de sociabilidade, de moradia (lar), devido aos “códigos”
sociais herdados, por não ser o espaço esse apenas o de oração,
mas de comemoração, educação, cuidados, proteção, de expurgar dores físicas, espirituais e morais.
Sobre um dos principais sentidos, Barros (2003) afir ma:
“Refere-se ao espaço onde as comunidades edificaram seus
templos, referência de orgulho, aludindo ao patrimônio cultural de matriz africana, reelaborado em novo território” (BARROS, 2003, p. 25). É como um “Voltar para Casa”.

7 CONEXÃO ENTRE IGREJA E TERREIRO
Dona Maria não pode mais ir à igreja como fazia com
suas amigas no seu tempo de moça, mas a igreja, através da
atitude do Padre Edésio, vem saudar, não só este, mas outros
terreiros.
A presença da procissão de São Roque no terreiro é como
reviver os alegres e eternos momentos com seu Roque. A memória viva de seu ancestral querido. A convivência com os dois
sistemas religiosos, a crença nos Orixás e nos santos da Igreja
Católica, é uma forte realidade na referida comunidade-terreiro.
Figura 12 – A procissão de São Roque em visita ao terreiro.
(16/08/2019).
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Figura 12 – Fonte: a autora.

Consideramos que o fenômeno da crioulização, a convivência de várias culturas de forma equânime no terreiro é,
também, mantida pelo traço afetivo que envolveu os entes queridos na história de seu ancestral.
Figura 13 – Interação entre a igreja e o terreiro: a Ialorixá Nilza recebe o padre Edésio. (16/08/2019).

Fonte: a autora
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Assim, o que seu Roque iniciou permanece, este, por sua
vez, pode ter se orientado pelo seu pai que, também, era pai de
santo ou a mãe que, provavelmente, foi uma adepta.

8 A MATRIARCA – UM PODER PARALELO NA COMUNIDADE

Figura 14 – Dona Maria na varanda de casa, seu observatório.
(29/03/2019). Fonte: a autora.

A sua parte na criação, erguida e sustentação do terreiro
não é reconhecida devidamente. Não é iniciada no Axé, todavia, contribuiu em tudo que pode, lado a lado com o marido,
apoiando as suas ações e segurando a barra nas horas difíceis,
além das 12 crianças que criou. Trabalhando em casa de família inicialmente, depois em casa de farinha, assim que chegava,
ia buscar alguma coisa na maré para completar o pão. Tomou
conta de uma venda, espaço onde, além de despachar, tem que
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organizar as coisas, fazer os tira-gostos, lavar pratos e copos
toda hora, limpar chão, arrumar mercadoria, controlar a caderneta dos fiados, dentre outras coisas, suportar desaforos,
por menores que fossem.
Não mostra o cansaço que a idade pode revelar. A limitação de movimentos uma das pernas, proveniente do diabetes,
permite, como o apoio, o alcance apenas da varanda de casa,
de lá, fica atenta a tudo que acontece no dia a dia do terreiro
que seus olhos possam alcançar, e não se conforma quando ver
algum comportamento que a desagrada. Por vezes, presenciamos reclamando com crianças e adultos sobre vários aspectos,
inclusive conjugais, visando corrigir ou ajustar problemas da
relação. (SANTOS, 2019).
O Terreiro Reinado Congo de Ouro liderado por uma de
figura masculina que formou uma prole de 48 descendentes
de primeiro grau, sendo apenas 8 do casal, os demais, com relacionamentos paralelos, traz-nos indicativos de sua estrutura
familiar – um patriarcado, formado sob bases da ancestralidade
africana, mas também, contaminado pelo patriarcado político
da sociedade açucareira, a classe dos senhores de engenho, estabelecida no Recôncavo Baiano, na segunda metade do século
XIX. Neste contexto, nasceu e cresceu seu líder, certamente, seu
reinado sofreu tais influências.

9 DO PAI À FILHA: CONGO DE OURO DE OBALUAIÊ E NILZA DE IANSÃ
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9.1 FILHAS E FILHOS DE CONGO
As/os filhas/os do sr. Roque de Souza Lima gerados na
família que construiu com dona Maria José, Nanã, a matriarca
da comunidade-terreiro, de 84 anos, quase todas/ os possuem
apelidos carinhosos. São mulheres e homens guerreiras/os que
se empenham nas atividades do terreiro, desdobando-se em
muitas funções, noite e dia, com finalidade maior – dar continuidade ao patrimônio religioso e social erguido pelo pai, e ainda, de preservar sua memória ancestral, conservando, confirmando, renovando em cada atividade ritual: cortes, iniciações,
bori, ebó, danças, cânticos, rezas, cortejos, obrigações, orações,
mensagens, enfim, atualizando o Axé, assim como, a memória
coletiva, o sentido de família, de caridade, os ideais filosóficos
da civilização africana, pautados nos princípios de humanidade ubuntu, na qual a existência de um depende do outro, estes
nem sempre explícitos, mas guardados na memória, herança
dos ancestrais, perpassados por gerações e acionados sempre
em momentos de dificuldades.
O Terreiro, nesta região, dentro deste atual contexto,
comporta-se como um quilombo urbano, visto à expressiva população negra que o habita, observando que não se organiza
em torno de uma cultura de subsistência, mas, em torno da
religião e laços familiares. Salientamos a necessidade de preservação, não só do Axé representativo do terreiro, bem como,
da referência organizacional de uma família extensa.
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9.2 A TRANSIÇÃO

Figura 15 – Roque de Souza Lima – Babalorixá e político na
Câmara de Nazaré em 1998 e Maria Nilza de Souza Lima,
Ialorixá e líder comunitária no cortejo de São Roque.
Fonte: 1 e 2 (maenilza.blogspot.com)

Adoentado, sr. Roque convocou uma reunião com os
membros da família, onde se encontrava Jorge Cassiano, seu
genro e Pai-pequeno da casa, segunda pessoa do babalorixá,
por determinação do mesmo, desde 1978. Da referida reunião,
sai o nome da sucessora do cargo, sua filha de sangue Nilza, a
terceira do casal, justificado pelo fato desta dá passagem e receber os Orixás nos rituais. Entretanto, comenta-se que outro
nome feminino, também, foi cogitado. Mas pessoas da família
informam que Mãe Preta fez uma reunião antes e começou a
preparar a família com as mensagens dos eguns. Ela já sabia
que seu Roque queria dona Nilza, embora ela (Nilza), desde
muito jovem, nunca ter demonstrado interesse. Mas foi confirEditora Via Dourada
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mado nos búzios.

9.3 O LEGADO
Maria Nilza Lima da Silva, nascida em 22 de junho de
1962, é filha biológica de Roque Lima e dona Maria José. Participava, ativamente, das atividades do terreiro como abiã (iniciante), porém, só após a sua iniciação pelo Babalorixá Raimundo
de Ogum da Ilha de Itaparica, em 1988, ela começa, também,
a participar dos trabalhos. Casa-se com Jorge Babakekerê do
terreiro, desde 1978. Como ficou definido em reunião relatada
anteriormente. Após a morte do pai e outras preparações espirituais, Nilza de Iansã assume, definitivamente, a liderança do
ilê sob a autorização e bênção dos Orixás. O recomeço das atividades religiosas do Ilê Axé Alaketu Ajussun Zitozan – Terreiro
do Reinado de Congo de Ouro, agora regido por Mãe Nilza de
Iansã, tive início em 1º de agosto de 2010, num domingo, com
os rituais para Exu e Egun.
A missão que lhe foi confiada, de continuar uma história singular dentro de um terreiro renomado, de nomenclatura
masculina, Reinado do Congo de Ouro, localizado em Nazaré,
cidade histórica do Recôncavo do Baiano, de cultura patriarcal
como tantas outras da região, acentuada pelos desmandos dos
senhores de engenho, herança, também, do advento da escravização criminosa, na condição de filha terceira do casal, na
ordem das mulheres, assumir um cargo com atuação consagrada, de grande expressão religiosa, política, social e legal, isso
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no momento em que as lideranças masculinas tendem a reivindicar, do mesmo modo, a sua representatividade frente às
religiões afro-brasileiras – babalaôs e babalorixás, somados à
extensão da comunidade e à consciência de honrar o ancestral:
cuidar da comunidade com ajudas humanitárias por ele iniciadas, não foi, de forma alguma, uma incumbência modesta,
muito menos recorrente, por isso, convida-nos a refletir sobre
a força dessa mulher perante as expectativas sobre ela naquele
contexto.
Luta juntamente com sua irmã Georgina, a vereadora
(três mandatos seguidos em 2021), para que o ilê seja tombado
como patrimônio histórico. Como grande mãe e filha de Iansã,
recebia a todos e todas com muita presteza e solicitude, porém,
era crítica ferrenha e não aceitava comportamentos e/ou posturas de algumas/ns membros da casa.
No terreiro em questão, há momentos em que sentimos a sensação de que o tempo parou, percebemos que toda
a efervescência cotidiana da cidade é ignorada, como não fosse o terreiro parte integrante daquele contexto maior. Quando
Mãe Nilza, do jeito dela, chamava às 11 horas do dia, um por
um para comer, seja quem acabasse de chegar, e sentávamos
em quaisquer daqueles passeios com o prato na mão, debaixo
da árvore, na porta de dona Maria, entendemos aquele espaço-terreiro-rua como propriedade privada, o fundo do nosso
quintal, não oficial em toda sua extensão, mas sim, com direito
moral e cultural. A sua liderança, além de seu Jorge e o protetor
Nelson, contava com o apoio das irmãs: no labor das atividades
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da roça, Bel e Dedéu; diálogo social e saúde, Georgina e Bura
(filha) e cuidados com a família Kiki e Balbina.
O saudosismo dos rígidos tempos de seu Roque pelos mais
conservadores ainda perdura: “No tempo de Roque, era fogo,
ele agia. [....]. O único problema era ser mulherengo. Quando
morreu muitas mulheres vieram para o enterro”. (Dona Maria
de Lourdes mais de 90 anos). Porém, todas/os testemunham
que ela seguiu, zelosamente, com as atividades humanitárias,
dentre outras ações, adotou legalmente cinco crianças, as quais,
já adultas, continuaram assistidas por ela enquanto viveu. Clamava sempre: “Vida mais digna, hoje e amanhã!!!!” (Http://
maenilza.blogspot.com/).

9.4 PALAVRAS DA IALORIXÁ
Sua infância: “Na minha infância foi assim, meu pai era
fraco de vida, eu ia para casa dos outros meio dia atrás do que
comer [...]. Eu trazia para meus dois irmãos. Mainha ia para
roça e eu ficava (com os irmãos) [...]. Minha vida sempre foi
correria. [...]”.
A preocupação da Ialorixá era com a sua sucessão. Pretendia um membro que tivesse visão, que não dependesse, exclusivamente, dos búzios: “Hoje eu não sei, se eu morrer, quem
vai tomar conta. Eu não vejo quem possa ficar no meu lugar.
Porque precisa de gente que tenha visão”. Afirmava perceber
essa qualidade em Bruna, sua neta afetiva, e em sua irmã Toinha. Estava preparando a menina, mas também, tinha espeSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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rança de que, até a sua passagem para o orun, a referida irmã
que é evangélica, retornasse ao candomblé.
Filho de Congo: o som da minha fé é um projeto novo,
iniciado em 2018. Formado, predominantemente, por integrantes da comunidade – homenagem à memória do líder ancestral
e a confirmação do compromisso de Mãe Nilza de preservar a
memória de seu pai, dar continuidade ao Axé e manter a comunidade fortalecida.
Concebemos essa ação como “De dentro da porteira,
para fora” – promove a aproximação e o fortalecimento dos
laços familiares, oportuniza, de certa forma, o “diálogo” com
outras instituições e, mais importante, proporciona momentos
de afirmação da identidade do grupo no seio da sociedade, mediante atualização do arkhé.

Figura 16 – O Som da minha Fé na rua. Descendo a Juerana de Cima.
(20/04/2019). Fonte: autora.

Infelizmente, Nilza de Iansã se foi no dia 26 de julho de
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2020, vítima do Covid-19. A família convive com o luto em face
da ausência de sua Grande Mãe, porém, a disputa pelo cargo
vago, também, é uma realidade. Todavia, conforme familiares,
somente em agosto de 2021 a comunidade terá conhecimento
da nova liderança.

10 TERREIRO DO REINADO CONGO DE OURO:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E RELIGIOSO DA CIDADE DE NAZARÉ
Oficialmente, o terreiro tem 65 anos de casa aberta. Porém, a história de Axé e trabalho de seu líder, anterior à sua
fundação, pode alcançar mais de 70 anos. Ele trouxe consigo o
Axé do Orixá Ogum das Sete e do caboclo Tupiaci, que acreditamos ter raízes no Axé da nação de seu pai biológico que era
pai de santo. Recebeu o apelido de Congo de Ouro devido à sua
expertise sobre os cânticos das nações – na casa de dona Ester,
identificou que o toque executado pelos alabês não pertencia à
nação do orixá dela, Oxanguian. Lá também, descobriu a força
de seu Axé. Tornou-se conhecido e popular, não por conta do
apelido, que representa uma nação africana, mas em face do
caminho percorrido pelo o homem, ainda menino e muito pobre, durante a sua vida, movido pela força do seu Axé. Como
seu neto Grilo, o alabê mais velho da casa, afirma: “Ele foi o Rei
do Candomblé de Nazaré, abriu caminho para todo mundo”.
O patriarca e fundador do ilê organizou a sua família em
torno deste espaço de culto, território quase que inaugurado
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por ele, sendo o segundo ou terceiro morador, lembra a matriarca e moradores mais antigos. Seu Roque procurou um espaço em que ele pudesse expandir o Axé e abrigar a numerosa
família que desejava formar. Assim, foi conquistando, gradativamente, esse território até ocupá-lo, predominantemente, com
sua descendência que ali cresceu orientada pelos princípios da
religiosidade africana – do candomblé, razão pela qual todos
os esforços eram válidos e, através dele, todas as dificuldades
superadas: a pobreza, a doença, o racismo, o “analfabetismo”,
a invisibilidade social. O quilombo urbano sobreviveu e sobrevive, principalmente, da religião, formando a comunidade-terreiro Reinado Congo de Ouro. O Axé plantado no chão em que
foi erguido o barracão, com uma “frágil” e natural estrutura
– um cercado de palha – garantiu a continuidade, expansão
e conservação do patrimônio civilizatório africano em terras
brasileiras, mais precisamente em Nazaré, via o Candomblé.
Primeiramente, da nação Ketu e depois Angola.
Evidente que a conquista deste território, assim como de
qualquer outro, não acontece passivamente, toda conquista de
espaço envolve luta, seja de qual for a natureza. A posse de um
espaço não é dada naturalmente, ela é conquistada, requerida, reivindicada, defendida (SILVA apud DATALUTA, 2015) Por
isso, para levantar e firmar esse patrimônio religioso no chão
escolhido por Congo de Ouro, muito suor e sacrifícios. Desejos
outros, como os estudos, tornaram-se secundários, adormecidos ou perdidos na poeira do caminho na luta pela vida, na
qual a riqueza espiritual africana, foi a única ferramenta que
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permitiu ver-se e ser visto como gente e a restituição da sua
dignidade numa terra que, até então, tudo que ofereceu a si e à
família foi pobreza e abandono.
O legado da família foi e é a união, desta forma, além da
esposa, filhas e filhos iam crescendo e juntando-se à batalha
de cada dia. Ainda, mesmo trabalhando de carregador, abrindo
pastos, enterrando cadáveres de animal, desentupindo fossas
sanitárias, fazendo todo tipo de serviço para ganhar o pão, seu
barracão de palha já era procurado por muitos em virtude da
força de seu Axé. O alcunha Congo de Ouro tomou força em face
da seriedade, eficiência e resultados obtidos nos trabalhos. À
media que as pessoas tomavam conhecimento, rompiam-se as
fronteiras da cidade e, paralelamente, a família ia se ampliando,
fortalecendo-se e dividindo com seus iguais na condição social,
sem distinção de cor, credo ou gênero, o pão conquistado com
as bênçãos dos Orixás, Inkices e Caboclos.
O Axé plantado no chão da Juerana de Cima, bairro Muritiba, passou a ser o centro de referência de socorro para as
comunidades mais carentes da cidade. O respeito ao babalorixá
ganhou fama precocemente em relação à sua idade biológica.
Começou trabalhando com mesa branca. Depois de um certo
tempo, Ogum das Sete, nele manifestado, ordenou-o que procurasse um pai de santo para raspar a sua cabeça, mas nessa
altura ele já contava com o reconhecimento de outros líderes de
cultos afro-brasileiros, inclusive de outras cidades. Conforme
seu neto, José Cassiano (Grilo), houve disputa entre lideranças religiosas que desejavam fazer sua iniciação, dentre outras/
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os, estava a Ialorixá Ester, liderança do mais antigo terreiro da
cidade, espaço que frequentou desde criança; Mãe Hilda; a Ialorixá Helena, também de Nazaré, e o Babalorixá Jãozinho da
Goméia que veio de Salvador para participar da reunião de escolha. Decidiu por Helena, afirma seu neto, mas não se sabe a
razão, talvez, no momento, não foi revelado e se alguém sabe, o
segredo é a ordem e a tradição. O primeiro dono da cabeça de
Roque Congo de Ouro foi Obaluaiê, apesar de ter se manifestado muito depois de quando ele já trabalhava com as outras
divindades.
Numa época em que se encontrava muito doente, chegando a dormir sobre as palhas e, por isso, foi recolhido para
limpeza, a Iansã da falecida mãe de santo dele, Mãe Helena,
pegou-o nos panos – “veio curar o filho”, explica Grilo. Talvez
isso justifique a motivação da escolha por Mãe Helena como
sua mãe espiritual, pois, tal ocorrido, recorda o mito de Omalu/Obaluaiê – quando o Orixá foi desprezado e impedido por
Xangô de entrar no xirê dos Orixás por causa de suas feridas
(varíola), Ogum providenciou uma veste da cabeça aos pés, o
que permitiu a sua entrada, mesmo assim, ninguém se aproximava dele. Então, Iansã o protegeu, criando uma ventania
em torno de Omolu, movimentação que levantou as palhas as
quais cobriam-lhe o corpo e deixava à mostra as feridas que,
imediatamente, converteram-se em pipocas (flores) e, ao mesmo tempo, transformou-lhe num corpo jovem, Obaluiaê.
Depois de meses de internado em Salvador com problema no pulmão, seu Roque retorna e faz a sua feitura. Houve
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disputa de Pai-pequeno também – finado Filhinho e Benedito,
ele escolheu o primeiro, afirma Grilo e explica que, após a morte de Filhinho, ficou Jorge, o genro dele.

10.1 O PODER DA PALAVRA E O PRESTÍGIO
SOCIAL DO BABALORIXÁ.
O babalorixá, Roque Congo de Ouro de “anônimo”, passou
à pessoa muito popular na cidade, convidado para ser padrinho
de batizado de crianças por diversas famílias. Mas a representatividade do terreiro não se limitou apenas ao campo religioso
e social, adentrou, ainda, o campo do judiciário e político. Em
face de sua postura, pessoa honesta, correta, da eficiência dos
trabalhos religiosos, aliado ao seu comportamento social – idôneo, honrado e respeitado, seu Roque era requerido pela população como fiador. Quando a cidade o procurava como avalista
na compra de moto, casa, carro, aluguel, coisas de grande porte, ele não precisava assinar nenhum papel, apenas a sua palavra bastava, afirmam a sua neta Bura e sua filha Bal, uma das
mais velhas: “Bastava um telefonema”. Conforme o autor (BÂ,
2010), na África Antiga, o valor da palavra estava atrelado ao
respeito que a pessoa conquistou no seio social. Era através da
oralidade e não da escrita, que se passava os valores e conhecimentos mais importantes de uma sociedade. Somente a fala de
um homem com moral social era válida e aceita como verdade
e digna de confiança. Esse foi mais um dos patrimônios da culSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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tura africana cultivado por seu Roque na comunidade-terreiro
e levado para “fora da porteira”, valores que os conduziu ao
posto de delegado de polícia da cidade por um certo período,
conquistando ainda mais a empatia do povo nazareno.
O seu empenho, competência e sensatez em atuação nesta função ampliou a confiança da sociedade, e logo após, foi
aclamado para candidatar-se ao cargo político de vereador, no
qual exerceu três mandatos seguidos, afastando-se quando julgou necessário. A sua postura de homem público, honesto e
trabalhador, consagrou-se pela presteza do cumprimento dos
compromissos políticos firmados perante à sociedade e continuação da assistência ao povo, entretanto, sem deixar a desejar a reponsabilidade religiosa, ao contrário, o terreiro fortalecia-se ainda mais, pois, acostumou-se desde cedo a assumir
reponsabilidades e sua competência permitia-lhe desenvolver
atividades paralelas.
A criação de filhas e filhos juntamente com a esposa, dona
Maria José, propiciou a formação de uma tradição na política
também, a sucessão do seu cargo de vereador – primeiro, pelo
seu filho Bita, depois pela filha Gorgina, hoje, vereadora reeleita e enfermeira. O terreiro é considerado o mais tradicional da
região, além de grande referência cenário nacional, também é
conhecido no contexto internacional, por europeus, latinos, etc.
que frequentavam e/ou frequentam o terreiro. Apesar do predomínio, os princípios da tradição africana e da fé nos Orixás,
no espaço-terreiro, bem como na comunidade, coexistem com
outras crenças. Há uma crioulização – o culto aos Orixás conviEditora Via Dourada
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ve paralelamente, com o culto à divindades de outras matrizes
religiosas: aos caboclos e aos santos católicos, cada um resguardando sua peculiaridade, sua identidade.

10.2 QUEBRANDO BARREIRAS
Apesar do segredo sempre mantido em segurança, a missão do terreiro foi também de quebrar as barreiras do preconceito e levar o culto religioso para mais perto daquelas/es que
não o conheciam, mas guardavam consigo um retrato negativo
motivado pelo racismo. Por isso, foi o primeiro terreiro a levar
o Candomblé para a praça da cidade de Nazaré. Nessa atitude,
inclui-se ainda a intenção de expandir o Axé, torná-lo um culto mais popular, conhecido e aceito, menos especulado e mais
vivenciado. Suas ações comunitárias ou religiosas, sem dúvida,
contribuíram para que outros terreiros, também, se sentissem
representados, mais fortalecidos e respeitados enquanto religião e, dessa forma, influenciava na abertura de mais terreiros por outras/os adeptas/os, contribuiu assim, incisivamente,
para que Nazaré, localizada no Recôncavo Baiano, tornasse conhecida como a “cidade do candomblé/macumba”, numa época
em que a crença aos Orixás era considerada abominável por
parte da sociedade brasileira. Isso, evidente, contribuiu para
que o terreiro, muito brevemente, passasse a uma grande referência religiosa na cidade e seu líder a ser considerado “o Rei do
Candomblé de Nazaré”.
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A Força do Axé, literalmente, plantado no chão daquele
terreiro de Candomblé movia seu líder a compartilhar os benefícios obtidos pelo zelo aos Orixás com o povo, tanto os materiais quanto imateriais, a exemplo de incontáveis caridades
religiosas, alegria e gratidão. A confiança e as bênçãos conquistadas eram tão grandes que, conforme seu neto, Grilo, chegou
a pensar como “daria um carro de presente à Iemanjá” – num
sentido mais simbólico. Desejava oferecer à divindade um mimo
que representasse o quão estava agradecido. Seu Roque gravou
um disco com os cânticos religiosos os quais aprendeu, desde
menino, dentro da tradição e de seus princípios – a oralidade.
A família do editor da gravação mora na Rua das Flores, em
Nazaré.
O sentimento da sociedade é de que o Terreiro tornou-se um patrimônio religioso e cultural da cidade de Nazaré das
Farinhas, principalmente, pela continuidade e expansão do
arkhê africano, da sua civilização, em diálogo com a sociedade civil e oficial. Em face dos modos africanos em que Roque
Lima viveu – constituiu mais de uma família simultaneamente
–, parte da sociedade pode apresentar suas reservas ao mesmo.
Entretanto, afirma sua filha Bel e outras pessoas do bairro que
todas elas foram assistidas “igualmente”, com casa mobilhada,
alimentação, vestuário, saúde, inclusive o álbum de família, outros objetos e artigos eram literalmente iguais aos da esposa.
Lembramos que os princípios da família extensa ou ampliada
na África Antiga eram sustentados, também, pelo objetivo de
alargamento da economia familiar, a expansão de riquezas –
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talvez ainda vigorando em algumas sociedades mais tradicionais – o que acontecia mediante à poligamia (um homem com
mais de uma esposa) ou poliandra (uma mulher com mais de
um esposo), dentro da legalidade e normas sociais que o sistema exigia, um deles era poder sustentar, igualmente, todas/
os esposas ou esposos. Evidente que, em face da colonização, a
diáspora passa a viver dentro dos princípios legais ocidentais
dos europeus, nas Américas estabelecidos. Vale salientar que
Roque Lima não infringiu a lei de monogamia do seu país, pois,
judicialmente, foi casado apenas com dona Maria José.

10.3 O ADEUS AO GRANDE LÍDER RELIGIOSO,
SOCIAL E POLÍTICO E À GRANDE MÃE – FICA
LEGADO
O grau de importância que o terreiro representa para
a cidade e para outros territórios que conquistou, revelou-se,
mais expressivamente, em dois momentos. Um deles, já no final da vida de seu líder, quase sem sentidos – com o interesse
dos evangélicos, após visitá-lo, forjarem a ideia de que o babalorixá havia se convertido ao protestantismo e surpreendeu o
terreiro no dia seguinte com a presença de várias autoridades
religiosas protestantes da cidade e de outras regiões, inclusive,
bispos de Salvador, acompanhados de grande população, com o
intuito de promover uma propagação maior do boato por eles
criado e “legitimá-lo” através de um grande culto que desejavam fazer. Porém, foram repelidos pela comunidade do terreiro
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a tempo – afirma o Pai-pequeno do ilê e genro de seu Roque,
Jorge Cassiano. Outro momento ocorreu quando da notícia do
falecimento de seu líder que, além de repercutir em toda Bahia
e outros Estados, seu funeral foi filmado, reproduzido em DCs
e vendido, mesmo sem autorização da família – afirma a filha
mais velha do casal, Bel. O seu funeral contou com representações de diversos seguimentos religiosos, inclusive protestantes,
pastoras/ es, seus amigos. Contou com o respeito da Igreja Católica, a qual abriu as suas portas para, no seu interior, prestar-lhe suas últimas homenagens.
A população nazarena, simpatizantes do candomblé, admiradores de Nilza de Iansã, filhas e filhos de santo e a sua
comunidade lamentam, profundamente não poder dar o adeus
merecido à Grande Mãe que partiu para o orun, em virtude das
restrições imposta pelas medidas sanitárias de combate à pandemia do covid-19. Partiu lutando por melhoria das condições
de vida de tantas e tantos filhas/os – do ventre, do coração e
espirituais. Uma perda imensurável para Nazaré das Farinhas,
sobretudo para a história do povo de terreiro desta cidade e do
país. Deixa saudades e um legado de Liderança Religiosa, Matriarcado e Humanidade para todas/os nós. Gratidão por tudo!
Axé!

11 CONCLUSÃO
O artigo e a pesquisa realizada mostram com que intenEditora Via Dourada
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sidade, o terreiro, a rua do terreiro, seus membros e suas ações
fazem parte da construção da cidade de Nazaré das Farinhas.
As histórias urbana e social da cidade estão fortemente referenciadas aos patrimônios culturais criados ao longo dos anos
por esta instituição religiosa que é o terreiro do Congo de Ouro.
O terreiro e suas ações protagonizam a história da população
negra local e das mulheres negras com grande destaque. São
partes da história da população negra no século XX, século que
demarcou a transição entre a sociedade escravista e o capitalismo racista, implicando em diversas formas de luta da população negra por respeito social e melhores condições de vida. Refletem a continuidade dessa história, lutas e feitos neste início
de século XXI.
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CAPÍTULO 7
PERCURSOS URBANOS DE POPULAÇÃO NEGRA
NA CIDADE IMPERIAL: PROPOSTAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DA CIDADE
DE PETRÓPOLIS-RJ
Renata Aquino da Silva1
Petrópolis, conhecida como Cidade Imperial ou Cidade
do Colono Alemão, está localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Dos 295.917 habitantes, 107.535 são negros (considerando como a categoria de negro o somatório de
32.586 de pretos e 74.949 de pardos) , de acordo com os dados
do IBGE. A cidade é famosa por atrair turistas que querem conhecer o local que foi capital do Império e cenário de fatos escolhidos para serem lendários na história local e nacional.
Como uma das maiores fontes de arrecadação da cidade
é relacionada ao turismo, a iniciativa de tornar a história da cidade conteúdo obrigatório parece interessante, pois seria uma
forma de integrar o aluno ao seu território e despertá-lo para
1
Doutora em Educação na Universidade Federal do Ceará – UFC, mestre em Educação pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro – Uerj, especialista em Estudos do Texto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
– UFRJ, bacharel e licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, licenciada em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional – Uninter. Atuou como Coordenadora da Disciplina Monografia 2 do
curso de Licenciatura em Pedagogia do Consórcio CEDERJ/Fundação CECIERJ. Docente na Secretaria Municipal
de Educação de Maricá – RJ.

Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5

216 |As insurgências urbanas e rurais da população negra

uma série de possibilidades inclusive profissionais. Ainda que
interessante, pairam sobre essa disciplina História e Geografia
de Petrópolis, ensinada do 6º ao 9º ano do ensino fundamental na rede municipal, algumas das questões que envolvem o
processo educativo e currículo. Paulo Freire nos ensinou que
pesquisa e ensino são faces da mesma moeda, demonstrando
a necessidade de a inovação estar atrelada à prática docente.
Se apartadas, perdem-se a inovação e o principal fundamento do ensinar que é ampliar conhecimento. Não que a disciplina Historia Geografia de Petrópolis não seja fonte de pesquisa
anterior, mas está sendo verificada a metodologia de pesquisa
desse conteúdo. Coloca-se em xeque então “[...] os documentos de arquivos que, por sua própria inércia e sob sua aparente
neutralidade objetiva, escondem tantas mentiras por omissão e
revestem o erro de respeitabilidade” (KI-ZERBO, 2010, p. 39).
Embora, fonte de pesquisa os documentos precisam ser lidos
dentro de uma conjuntura do processo que possibilite a compreensão das informações como um todo em um momento em
que as pesquisas tinham diretrizes para invisibilizar àqueles
que são não-pertencentes ao seu paradigma brancocêntrico. Já
foi provado que as teorias vinham também imersas em dados
históricos forjados e narrados de maneira a desfavorecer os povos saqueados das suas riquezas materiais, culturais e tecnológicas. Pesquisar o assunto me levou a entender que a neutralidade, como também a narrativa com elementos da estrutura da
escrita de romance e a dicotomia entre bem e mal autorizados
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pela fé como entraves ao processo de requisição de igualdade
racial e social. As formas de apresentar a história oficial são
um mecanismo continuidade de aniquilação dos descendentes
de africanos. Narrativas, forjadas como ferramentas políticas,
jurídicas e religiosas de dominação, nos são apresentadas para
que nos vejamos como povo como sem história, sem tecnologia, sem ciência, sem humanidade.
A proposta é um modelo pesquisa em busca conhecimentos que elucidem as informações improváveis que se estabelecem sem questionamento. O que está sendo repetido é uma
seleção de dados parcializados sobre o conjunto de monumentos e de construções do centro histórico, além de receberem
uma blindagem da narrativa sobre a fundação e a construção
da cidade, tem uma segunda camada sobre a população que teria ajudado a fundá-la. Assim, os dois epítetos, a que me referi
no início desse texto, contrariam toda uma complexidade da
formação populacional e geográfica de uma cidade do acervo
de documentos que fazem parte dos arquivos do Museu Imperial. Esse acervo desmonta a história oficial contada a partir de
um projeto de palácio de verão, idealizado por um imperador
anfitrião gregário, desenvolvido pelo filho e herdeiro do trono
fundada com mão de obra livre e europeia (SILVA, 2010; 2018).
Nesse artigo, são expostos argumentos de que a narrativa oficial que reforça o racismo estrutural de um projeto
eugenista que têm como consequências o ocultamento de presença e a negação das contribuições cultural e científica de base
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africana. A pesquisa por presença e participação negra na urbanização de Petrópolis está fortemente marcada pela negação
ou pela restrição absoluta ao trabalho braçal e submisso. Existe
um desarranjo dos acontecimentos que nem mesmo um projeto de omissão da presença negra, executado nos quarteirões
eugenistas do Imperador, pode manobrar, seja por meio de decretos, seja por meio da arquitetura, o que estava ali, e bastava
contar: a população. Inclusive a necessidade de decreto, nada
mais é do que intervir em uma demanda que foge ao controle.
A cidade está localizada na região de serra acima, subordinada à administração da Vila de Inhomirim, vila explorada desde
1677 (data de fundação) e dividida em fazendas com geração de
riquezas para a Coroa. Tudo o que é atualmente chamado de
Baixada Fluminense e Petrópolis é parte de uma mesma Vila.
Em 1722, tem-se a primeira definição dos limites atuais
da cidade mapeados e divididos em fazendas. A população local
era africana e afrodescendente, parte dessa se refez livre, organizando-se em comunidades quilombolas, conforme mais tradicional estrutura do Império no Brasil – uma sociedade agrária, latifundiária e escravista. O colono preto (QUERINO, 1954)
sempre esteve em toda a estrutura com suas ciências, como
pode ser observado no registro de Rugendas de um saber deslocado e concentrado na história de um grupo, que serviu para
diversas definições até as de seres humanos.
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Figura 1 – Porto da Estrela. Fonte: RUGENDAS/FBN/Porto de Estrela, 1820, Rio de Janeiro

O colono preto foi o empreendedor fundamental ao projeto de um Brasil trabalhador, econômico e previdente, como o
africano era, atributos que nem sempre entraram para a História como seus, e muitos de seus descendentes não tiveram
acesso por terem sido famigerados no projeto de racismo estrutural. Na cultura africana, todos os descendentes aprendiam
uma profissão, porque não era admissível que filhos e netos não
tivessem uma ocupação lícita. Não se admitia a prole sem ocupação lícita. Esse trabalhador e empreendedor negro que deu
aos nossos costumes o cultivo à solidariedade, à obediência e ao
respeito pela experiência dos mais velhos. Os valores africanos
não tiveram notoriedade que dimensionasse a sua influência
no que diz respeito à moral. Por onde os africanos estiveram,
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não destruíram o que encontraram; ao contrário, foram sustentáculos persistentes dos bons costumes (QUERINO, 1954).
Nas vias das ciências das letras, o colono preto se inscreveu na
história, nas ciências, na cultura do Brasil. Foi quem povoou
o território brasileiro o desenvolveu por meio das tecnologias
e das ciências do continente africano. Era colono por ser um
trabalhador altamente especializado e transferiu conhecimento
e técnicas para o habitar brasileiro. A pesquisa sobre historia
urbana atual demonstra as varias forma com as quais a população negra particípio da criação das cidades brasileiras no
período da colônia e do império (CUNHA JUNIOR, 2019; 2020).

Figura 2 – Primeiras medições de terras petropolitanas em 1722. Fonte: MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC
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titulado “Primeiras Medições de Terras Petropolitanas começadas no anno de 1722” o trecho mapeado como Tamaraty
representa o local onde foi iniciada a habitação da cidade de
Petrópolis. Criou-se, posteriormente, uma fábula de na cidade
não ter tido nenhum vínculo com o escravismo (sistema que
garantia a riqueza do Império), em uma reafirmação da cidade
ter sido construída com mão de obre livre, mas, se considerado
somente o trecho próximo de onde seria construída a povoação
do Imperador. É possível observar o destaque da atual divisão
do hodierno 1º Distrito do município de Petrópolis para demarcar que a suposta colônia de alemães foi erguida em um espaço
pouco significativo se comparado a toda a cidade representada
no mapa que fazia parte da Freguesia de Inhomirim e era povoada pelo colono preto.
Ainda no mapa, está registrada a região do Carangola,
bairro do segundo distrito da cidade, cujo termo significa para
comer, derivado do termo inhame, do senegalês, planta das
ilhas São Tomé e Cabo Verde. Foram encontradas outras associações2 ao referido nome dentro da cultura africana além do
inhame, como planta que nascia às margens dos rios de Angola, nome de uma entidade do Candomblé Exu Carangola e
região da fronteira entre Costa do Marfim e República do Mali
que, no século XVII, tinham a denominação de “Cangolas” e
“Carangoles”. Carangola que posteriormente virou bairro do 2º
distrito em Petrópolis também é nome de um município no
estado de Minas Gerais. Não é objetivo desse artigo estabelecer
2
http://www.carangola.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=239:cras-itinerante (Acesso em: 09/01/2021),
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hierarquias entre os significados encontrados, mas reafirmar a
origem africana do topônimo em um território que nega presença populacional e tecnológica de base africana. Nesse mesmo distrito, embora não estivesse já definido no mapa, o bairro
Quissamã cujo nome do povo da etnia Kisama, no território
de Angola, nomeia inclusive um município do estado do Rio
que na história oficial relata que o nome é por causa do povo
Kisama). Fica sempre pairando a dúvida de quantos kisamas
habitaram Petrópolis e um reino que foi destruído no processo
de invasão europeia.
No primeiro distrito, logo na entrada da cidade, o topônimo Quitandinha, um conjunto de bairros3 que faz ligação com
o Caminho Novo por meio do bairro Alto da Serra. Quitandinha
tem origem no quimbundo, língua falada em Angola, país onde
muitos africanos foram sequestrados em nome do escravismo.
Assim, kitanda (feira) deriva do termo kutanda (ir para longe).
Integrada à língua portuguesa, a palavra kitanda foi modificada pelas normas gráficas da referida língua. Ambos nomes
traduzem o local estratégico do bairro que era caminho para
o interior do país e para o Porto da Estrela, que representava
um importante ponto de escoação de mercadorias para a Europa assim como para a capital da província. O nome traduz
também um dos aspectos do matriarcado africano que aqui no
Brasil resultou em profissão de mulheres negras livres, libertas,
escravizadas de ganho de africano. O que sempre me deixou
muito curiosa é conhecer as fotos da fazenda e nunca ter visto
3
Compõem o conjunto os bairros Duques, Amazonas, Parque São Vicente, Vila Hípica Espírito Santo, Vila
Hípica Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, Taquara, Alto Independência, Parque Cremerie, Dr Thouzet.
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o registro da quitanda o significado do nome pode ser uma explicação, seria registro de presença negra numa área destinada
ao embranquecido Plano Koeler.

Figura 3 – Fazenda Quitandinha
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC

Eu que fui estudante de escola pública em Petrópolis,
teria minha vida totalmente impactada se tivesse sabido, ainda quando morava no Quitandinha, que meu bairro tinha um
nome de origem africana. Nome de profissão de mulheres negras que trabalharam para comprar a própria liberdade e de
seus familiares ou amigos de irmandade da Nossa Senhora do
Rosário dos homens pretos. Que essa relação, ainda que grotesca, criminosa, segregadora e continuamente segregadora com
um plano urbano e uma libertação cujos termos ainda devem
ser discutidos, mas ainda assim tem inscrições da intelectualidade, da ciência e da tecnologia dos povos africanos, o que eu
chamo de afroinscrições. A história dos indivíduos é que forma
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a história social. Os indivíduos ser inscrevem nas histórias dos
lugares por meio do patrimônio imaterial. A meu ver, o conceito do patrimônio imaterial é tão abrangente que passa a ser
generalista, me fez insistir no conceito afroinscrições para especificar as contribuições de africanos e afrodescendentes nas
localidades.
O conceito de afroinscrições especifica a abordagem de
um conceito: bens de natureza imaterial4, “práticas e domínios
da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos
de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas,
musicais ou lúdicas; e nos lugares como mercados, feiras e
santuários que abrigam práticas culturais coletivas” descritos
na Constituição Federal de 1988, artigos 215 e 216. Na referida lei, são prescritas a inclusão e a preservação dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira a fim de propagar
“um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana5” (IPHAN 2018). Assim, por meios dos estudos em
Afrodescendência e pelo conceito proposto sobre a participação negra em diversas áreas na realidade brasileira (fora das
4
Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao
modo de ser das pessoas. Desta forma podem ser considerados bens imateriais: conhecimentos enraizados no
cotidiano das comunidades; manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que
marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; além de mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais.
O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis
– núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais – e móveis – coleções arqueológicas,
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos
(IPHAN, 2018). Disponível em: http://www. brasil.gov.br/editoria/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-entre-patrimonios-materiais-e-imateriais (Acesso: 25/06/2018)
5
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234 (Acesso em 20/05/2018).
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teorias eurocêntricas e brancocêntricas), busca-se especificar e
pormenorizar o que foi generalizado ou plagiado constituindo
um avanço para as populações negras e um reparo social para
a própria sociedade brasileira, que passa a conhecer mais faces
da própria história.
Como último dado mapeado para esse texto, tem-se o
bairro Caxambu, nome de um tambor usado no jongo e no bailado de Moçambique, é um tambor grande cerimonial usado
para transmissão de mensagens a longas distâncias. A título de
conhecimento, a efetividade dessa transmissão é tamanha que
esses tambores foram proibidos pelos escravizadores americanos, governo da Carolina do Sul baixou o “Ato Negro” (Negro
Act) em 17406. No Brasil, a solução foi a demonização dos tambores de tudo que tem origem africana que não foi incorporado
pelo europeu e tornado embranquecido.
Os topônimos7 Carangola, Quissamã, Quitandinha e
Caxambu são dados que corroboram a tese de a fundação de
Petrópolis ter sido um ato estratégico de divisão da Vila para
criação de uma cidade, por meio do Decreto Imperial, nᵒ 155,
de 1843 para fins eugenista. A separação territorial por decreto
criava limites para a formação de uma cidade que constituísse o
modelo de colônia europeia bem sucedida ao Império brasileiro. Em um território para o qual foram trazidos forçosamente
cerca de quatro milhões de africanos, não seria possível um
6
https://www.geledes.org.br/por-que-nos-eua-nao-tem-batucada/(Acesso em: 09/01/2021).
7
TOPÔNIMOS africanos devem ser escritos de acordo com a grafia bantu. Semanário Angolense, Luanda, ano X, ed. 583, p. 22-25, 20 set. 2014.
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território embranquecido se não fosse por delimitação territorial e controle de população. Dessa forma, a corte preterida suplantaria a corte pretendida, talvez até o quantitativo de
branco-brasil fosse baixo o suficiente para usar da força da lei
e, consequentemente, por meio da força da segregação para
afastar a população negra dos centros urbanos. O que defini
como branco-brasil eram os abrangidos pelo uso de uma concepção de brancura como valor. Eram os mais claros ou menos
negros que, aos poucos, cunharam o “branco possível” em uma
terra negra e africanizada, adquirindo privilégios, formou uma
Corte “aceitável” para conjuntura que de certa forma fez uso de
um beneficiamento de um grupo sem que fosse de fato branco
europeu.
Tais exemplos apontam para o problema de termos apenas uma abordagem da história da cidade, organizada cronologicamente, desconsiderando o que o ensino de História e
de Geografia parte de processos e dos fatos nesses processos.
Qualquer coisa diferente disso é o que Clovis Moura chama de
pensamento teórico fantástico, porque deixamos de fazer ciência para fazermos fábulas. São essas fábulas que estão sendo
questionadas nesse processo de reelaboração da história em
todo mundo.
Não se trata de suplantar uma o que já é contado, mas
essas histórias precisam insurgir, principalmente o espaço coletivo/público não deve se prestar à exaltação de figuras que
causaram dor, ao roubo de tecnologia e, muito menos, à omisEditora Via Dourada
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são de alguns povos para dar foco a de outros.
Recai sobre a disciplina História e Geografia de Petrópolis o papel de apresentar os fins educativos dos aparelhos da
cidade com informações sobre que proporcionem uma educação transformadora e com elementos para educação integral
de seus habitantes. Não é uma questão de dados históricos ou
de contraste entre memó ria e história, mas de apresentarmos
conteúdo não como uma lista ou como que reforce os aspectos
do racismo estrutural, mas que cada dado apresentado, cada local apontado tenha a responsabilidade formativa de um projeto
conjunto de cidade e de cidadania. Assim sendo, cada órgão espaço, percurso ou cada dado tem uma responsabilidade e uma
intencionalidade. Definir se a responsabilidade e a intencionalidade contribuem ou prejudicam a cidadania para o combate
ao racismo é uma atribuição da escola e da disciplina em tela se
o objetivo em si da disciplina for o exercício pelo de cidadania.
O “Percurso Urbano de População Negra” é uma proposta de conteúdo a ser incorporado à disciplina de Historia e
Geografia da cidade de Petrópolis para o cumprimento da Lei
10.639/03 a fim de que o tema africanidades não fique restrito a efemérides do calendário ou para que o aluno negro não
seja submetido a conteúdos com pesquisa já superada ou com
metodologia racista como apontado por Ki-Zerbo (2010). Os
percursos urbanos são uma técnica de pesquisa que pode ser
associada a interpretação do patrimônio afrobrasileiro (SILVA;
CUNHA JUNIOR, 2019). Como destaque, o objetivo é incorpoSérie Conhecimento Africano e Afro-brasileiro : Volume 5
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rar o tema na formação populacional e geográfica da cidade
para que o aluno negro se reconheça no próprio território. Não
há efeito transformador, como proposto pela educação integral,
quando o tema é apresentado como algo que aconteceu de forma episódica, pois tende a reforçar uma narrativa racista.

Figura 4 – Imperial Cidade de Petropolis e os quarteirões coloniaes
Fonte: Arquivo Histórico de Petrópolis / Os Rios no Plano Koeler

Para essa discussão, separamos sete pontos históricos,
que para ironia histórica estão dentro da região definida como
“Quarteirões Coloniaes” no Mapa dos rios do Plano Koeler. O
primeiro deles é sobre um quilombo onde foi construído o Palácio de Cristal. Jean Baptiste Binot, que registrou a existência
de área cultivada, estrutura agrária e formação de uma sociedade organizada e liberta, antes de 1838, em terras onde ainda
não eram demarcados os limites territoriais de Petrópolis, no
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jornal “Parahyba”. A omissão da informação na história oficial
em si é uma forma de não estabelecer alteridade do explorador tacanho que, ao não avistar um espécime da sua limitada
definição de igual, age como se a área estivesse desocupada. É
também um problema de metodologia de pesquisa por reforçar
um processo adâmico e falso de re gistro da história.
O segundo é o antigo cemitério da cidade em que foram
encontrados restos mortais de 84 africanos de diferentes etnias, mas apenas 09, tiveram suas etnias identificadas (Angola,
Moçambique, Congo (sem dizer qual congo), Cabinda,) onde
está localizada a Igreja Sagrado Coração de Jesus foi dedicada
ao culto de católicos alemães. No terreno que atualmente abriga
um convento de franciscanos, estavam enterrados 84 africanos
de nações diversas. Não se trata de um simples levantamento8
sobre africanos sepultados no cemitério de Petrópolis, mas de
dados contundentes de um processo de revitalização do espaço urbano de sistemática dupla: a primeira de derrubada dos
testemunhos de urbanização negra; a segunda de erguimento
e construção de uma presença branca. Tanto é que o engenheiro Koeler estava sepultado no mesmo cemitério, mas os restos
mortais deste senhor foram transferidos para o novo cemitério; em relação aos demais africanos, não há registros sobre o
destino dado. Os relatos falam da transferência do cemitério
para outro local, mas o único de fato transferido, registrado,

8

Pesquisadora Mariza da Silva Gomes, chefe do Arquivo Histórico de Petrópolis que cedeu o material.
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reverenciado e memorado é os do Koeler. Há de se pensar que,
em termos de história ou de construção da história de um lugar, o que está sendo feita é uma seleção de eventos e dados que
interessam à mola mestra da questão – a figura da Majestade
Pedro ligada à liberdade teoricamente materializada em solo
imperial.
O terceiro é a Praça da liberdade ponto de compra de liberdade de muitos escravizados, também a controversa sobre
a ter tido ou não um pelourinho e por mais que me doa é para
mostrar que aqui em Petrópolis não foi tão diferente do que
no restante do império. Ao centro da imagem, um ato falho de
quem registra um pelourinho na Praça Dom Afonso; um poste
de madeira com duas argolas de ferro em que eram presos os
condenados. O ritual de condenação de andar pelas ruas da cidade, ser açoitado, ser arrastado de volta à cadeia pública9.
Figura 5 – Pelourinho em Petrópolis (Atual Praça da Liberdade)
Fonte: Praça da Liberdade / Jornal de Petrópolis
.

9

Jornal de Petrópolis, Edição de Natal, 24/12/1972.
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Como em muitas cidades no Brasil, a história do autoritarismo, da violência, da injustiça, da prática de punição e da
tortura em praça pública foi trazida pelos portugueses no período da fundação de Salvador, em 1549. Significava a autoridade
dos exploradores. A maioria dos locais de tortura era construída em fazendas, mas a legalização da violência como forma de
organização social resultou na construção de pelourinhos no
centro das cidades para que os escravizados fossem punidos
publicamente (LIMA, 2008).
A tese do pelourinho em Petrópolis é bastante refu tada
pelos historiadores que estudam a cidade. As refutações se baseiam na premissa da cidade ter sido construída com mão de
obra livre. Uma premissa deveras poética se toda a região não
tivesse sido ocupada por fazendas, se as fazendas não tivessem
sobrevivido do escravismo, se a população negra que se aquilombava não tivesse sido perseguida, se a construção da cidade
não tivesse começado antes da chegada do cotista alemão, se
as terras onde a cidade foi construída não tivessem sido a fazenda do Córrego Seco. Se os pelourinhos não tivessem sido
uma prática de tortura em fazendas, podem ter urbanizado a
área sem abrir mão da tortura como forma de organização social. Houve uma Portaria de 08/09/1843, que incumbiu algumas tarefas para serem realizadas, dentre elas um poste com
a inscrição “Petrópolis”, sob a exigência de fazê-lo representar
o Poder Civil da Povoação. A legislação exigia um pelourinho10
(FRÓES, 2000). Não há registros de onde foi instalado o pelou10

http://ihp.org.br/26072015/site/default.htm
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rinho, como também não foram encontrados registros de descumprimento das ordens da Coroa. Não seria uma ironia histórica a renomeação como Praça Rui Barbosa do local, conhecido
como Praça da Liberdade pela prática de homens e mulheres
livres negociarem e comprarem a liberdade de cativos. Depois
de algumas reformas, instalaram um busto de Zumbi dos Palmares a quem muito reverencio. Só fico na dúvida se o fizeram,
porque desconheciam a história da cidade, que inclui Manoel
Congo e Maria Conga, ou, como a conheciam, quiseram afastar
a possibilidade de se desfazer a fábula branca.
Negar o pelourinho na Praça da Liberdade é uma estratégia narrativa de omissão de fatos que podem ruir o argumento
de cidade livre de mão de obra escravizada. Muito pelo contrário, nem o centro planejado como uma vitrine para essa farsa
esteve livre disso. Há um conjunto robusto de dados que demonstram que havia uma presença intelectual, técnica e científica negra, que foi convertida em tráfico e comércio de pessoas.
O quarto ponto é o Palácio Amarelo que pertenceu ao
Barão de Guaraciaba, homem negro da região do Vale do Café,
tropeiro, fazendeiro, responsável por boa parte da exportação
de café do Brasil para Europa e vizinho de frente do Imperador. Foi um dos principais negociadores de café no exterior, que
comprou de um homem em dificuldades financeiras o palácio
que hoje é a Casa do povo, era o vizinho da frente do imperador e nas visitas à Câmara Municipal, além de não ter a foto do
barão, não tocam no nome dele muito menos dizem que ele era
negro. Embora tenha sido um colaborador do Império e um
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escravizador, é preciso registrar que o Brasil também se desenvolveu por meio das posses de homens negros ricos. Já existem
estudos consistentes sobre a trajetória do barão11, mas, pouco
foi falado sobre o processo de venda do Palácio Amarelo no
pós-abolição. Não há argumentos que expliquem a necessidade
de forçar um homem a vender uma propriedade. Usaram do
poder público por meio de oferta de financiamento para quem
construísse um imóvel qualquer, como um mercado público,
desde que desvalorizasse a propriedade do Barão.
O quinto ponto é o Museu Imperial onde optaram por
exibir os objetos de tortura e não a lista dos 41 funcionários negros do palácio que eram remunerados. Absurdamente, muitos
documentos que deram base a este texto fazem parte do acervo
dos arquivos do museu. Entendo que é estratégico, é uma opção apresentar a tortura e não as etnias, as informações nomes
demográficas dos países, nomes dos funcionários etc. Os 41
africanos trabalhadores na Vila Imperial12: Amâncio, Benguela; Canuto, (ilegível); Eugenio, Angola; Gualberto, Benguela;
Francisco 1º, Cabinda; Gabriel, Guicama; Domingos, Benguela;
Duarte 1º, Benguela; Cassiliano, Angola; Faustino, Benguela;
Frederico, Benguela; Gaspar, Benguela; Gaudêncio, Benguela;
Gernasio, Jugang; Jacinto, Mucaongo; Manoel, Benguela; Antonio 1º, Mucongo; Antonio 2º, Cabinda; Joaquim, Cabinda; Calisto, Jung Guilla; Egas, Benguela; Francisco 2º, Angola; Pantaleão, Benguela; Heitor, Giubim; Francisco 2º, Caçange; Leôncio,
11
FERREIRA, C. A. D. Barão de Guaraciaba Francisco Paulo de Almeida: um negro no Brasil Império –
Escravagista. 1. ed. São Paulo: ALL PRINT EDI-TORA, 2015. v. 1000. 190p .
12
Disponível no Arquivos do Museu Imperial.
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Caçange; Theodoro 2º, Líbano; Bertoldo, Congo; Duarte, (ilegível); Locasto, (ilegível); Theleophoso, Musicongo; Migues, Benguela; Henrique, Mucongo; Aprigio, Cabinda; Simão, Chiatana;
Eugênio 2º, Congo; Leborio, Benguela; Basilia, (nada consta);
Emília (nada consta). A listagem de trabalhadores na Vila Imperial suscita a pergunta sobre o suposto não entendimento
de africanos de nacionalidades distintas. Como trabalhar em
equipe se não há entendimento? Principalmente, como trabalharam na residência mais importante da Vila 41 pessoas que
supostamente não se entendiam?
Observe que em ambas as listas havia uma diversidade de nações, mas, ao contrário do que supunha os escravizadores, eles comunicavam-se entre si. Muitas vezes, ouvi sobre a “expertise” dos escravizadores que separavam as pessoas
em nações diferentes para evitar a organização de fugas e as
conspirações que pusessem em risco à população branca. Na
contramão de tanta “sabedoria” e destreza natas, houve fugas
individuais e coletivas, levantes, enfrentamentos, urbanização
por meio dos quilombos, intervenções técnicas na construção,
arquitetura, agropecuária, ourivesaria etc. Participações cruciais para o que hoje chamamos de Brasil protagonizadas por
indivíduos que supostamente não sabiam se comunicar entre
si, levando-me a crer que a seleção para um crime contra a humanidade nunca foi às cegas, as nações são distintas, as figuras
são diferentes, mas o tronco linguístico não. O Brasil, ainda que
por motivações torpes, foi povoado por Ardas, Minas, Congos,
de S. Thomé, d’Angola, de Cabo Verde, de Moçambique. Todas
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essas nações fazem parte do tronco banto.
O sexto ponto é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos,
que agora com a derrubada do patrimônio histórico, é só Igreja
Nossa Senhora do Rosário que era fundamental para a irmandade na articulação de fugas, alfabetização, frequentada por
André Rebouças etc. O estranho ritual europeu de empreender
mostra uma reforma para encobrir o feito do doador, o Conselheiro Joaquim Firmino Pereira Jorge, abolicionista, católico,
que transformou seus ex-escravizados em herdeiros e doadores
forçosos das apólices da dívida pública que receberam, mas,
em caso de morte, seria de propriedade da igreja da capela do
Rosário. O terreno cedido (atual Floriano Peixoto) em eixo singular da cidade que de casario antigo e de acesso ao primeiro povoado oficial na região do Itamarati, mais peculiar ainda
era a igreja estar em uma região de comércio de escravizados
(NETTO, 2000).
A reforma13 encobriu o espaço histórico do que a igreja
teve para aqueles cujo credo e predileção lhes foram impostos.
Essa fez parte de um plano de revitalização da cidade e da restauração da praça de inconfidência sob argumento de resgatar
nosso passado histórico (NETTO, 2000). Astutamente, fizeram
um monumento de encoberta do passado histórico da doação,
da relação com a santa ao sabor do ritual do empreendedorismo europeu requerendo reconhecimento das gerações.
Há uma placa discreta que menciona que lhe confere o
título de primitivo. Renderiam páginas a discutir o primitivo
13

A reforma da igreja começou em maio de 1953. Em 3 de abril de 1978, foi inaugurada a nova igreja.
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como também o estratégico em que o terço tem muita semelhança com as guias dos povos africanos e a obediência pode
ser uma maneira interessante para desobedecer. Em contrapartida, os jornais da época conferem aos idealizadores, aos
construtores e aos devotos de cor preta o louvável empenho;
“Celebrou-se no domingo passado, na nossa igreja matriz, a
festa de Nossa Senhora do Rosário, promovida por alguns devotos, em sua maioria de cor preta, e que são os que com o
mais louvável empenho, estão construindo a capella erecta sob
a mesma invocação nesta cidade (O Mercantil, 08/03/1882)”.
Algo se perdeu entre o documento de doação e o registro de
quem testemunhou os fatos e fez a tímida placa para que louvável empenho viesse a ser chamado de primitivo.
Numa cidade histórica permitiu-se a derrubada de patrimônio histórico. E ainda tem o adesivo de uma placa chamada
de capela primitiva. Não sei se isso é primitivo, porque como
ensinou Teophile Obenga, a ideia de primitividade é uma forma eurocentrada de descrever as tecnologias africanas, partindo somente do seu conhecimento de mundo e imbricado pelo
racismo.
O sétimo e último ponto é o túnel do Provisória onde
sofreu um acidente fatal Maria Comprida. Silveira Filho (2016)
relatou em seu texto que Maria Comprida discutiu com uma
crioula (termo que os africanos usavam para descendentes
nascidos no Brasil), que supostamente era prostituta. Devido
à confusão, um guarda lhe deu ordem de prisão. Então, Maria
Comprida correu por dentro de uma linha férrea em direção ao
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bairro Floresta, e o guarda também. As longas pernas de Maria
Comprida garantiram distância de vantagem e exerceram um
diferencial, que depois daquele dia não seria mais o mesmo.
O trem que vinha de Entre-Rios (atual Três Rios) e Maria não
cabiam no mesmo túnel, portanto, na disputa entre o trajeto
a cumprir e a liberdade a alcançar, venceu o trajeto. A mulher
que fugia fez sua última curva na vida, ao ser derrubada e arremessada ao chão pelo trem sem uma das pernas. O objetivo do
guarda, que parecia ser o de garantir a ordem, transformou-se
em salvar uma vida. Maria foi levada por ele e por outras testemunhas ao Hospital de Santa Tereza, onde faleceu devido a
ferimentos graves, três dias depois (SILVEIRA FILHO, 2016).
Maria Comprida é uma das referências desse processo de
urbanismo. Mulher ou arraial, ambos estão no caminho para as
Minas Gerais e simbolizam alguém que assombra. Podem ser
hipóteses, mas, por via de regra, a mulher, segundo os jornais
da época, existiu, e o senhor que atestou sobre o saci é descrito por quem colheu o depoimento como um “velho”. Eu tendo a crer nas informações dos moradores da região sobre um
homem negro que contribuiu para a preservação da memória
cultural da cidade, mas, não sei nem saberei por que motivos
quem o ouviu não registrou o nome nem o descreveu. Por que
eu o suponho negro? Pela forma de se referir ao homem e pelo
descaso em não o registrar, além do fato dessa região ter uma
concentração de população negra, cujo histórico está sendo
apresentado.
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CONSIDERAÇÕES
Quando uma história é escrita ela tem um curso. Esse
curso está nas mãos de quem escreve dizer o que pode ser evidenciado, escondido, destorcido, ocultado. Com esses mesmos
recursos pode ser escrita a história oficial cujo maior problema e aspecto é a farsa neutralidade científica, o que a meu
ver constitui um empecilho para estabelecer objetivamente as
pretensões de pesquisa do status quo que desenhou uma realidade. No tocante às africanidades, muitas omissões de dados
e criações de teorias que não podem ser comprovadas foram
usadas para que ideologias racistas, de espoliação vigorassem
por séculos como uma forma de fazer ciência. A título de exemplo, temas que abrangem as africanidades passam distantes da
oficialidade petropolitana ou estão alocadas nas mesmas lógicas de ratificação dos epítetos com informações parcializadas
no ensino da história da cidade.
No ambiente escolar, os conteúdos são contrastados com
o conceito de cidadania por meio da observação de teorias e
dos seus contextos, da memória em comparação com os monumentos/história e dos diversos papeis sociais. Ao ser educativa
e funcional, a cidade como escola articula muitas conotações e
denotações dos aspectos educacionais que, na complexidade da
educação, também são permeados por alegorias e ideologias
muitas vezes nada libertadoras. As cidades como um potencial
espaço de aprendizagem é um tema recorrente nos debates da
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Educação. Essa abordagem, estudada por Trilla (1993), não só
vê as cidades como conteúdo, mas também como um agente
educador, pois as muitas são as relações entre cidade e educação que implicam análises nos campos políticos, didáticos e pedagógicos. Tais relações reforçam as dimensões de cidade não
só como um agente educador, mas também como uma escola
já que tem função de comunidade educativa e simula as complexidades reais. Tanto na cidade quanto na escola, estuda-se,
trabalha-se, diverte-se; são os locais em que os indivíduos/educandos estão em constante interação e participação com que
constitui o conceito de cidadania e o exercício desta.
Há ainda muito que acrescentar à disciplina de Historia
e Geografia da cidade de Petrópolis. Além do percurso urbano
de população negra, há documentos que podem ser incorporados ao material didático, editado e distribuído nas escolas pela
SME. Para definirmos quais os objetivos de ensino e o impacto
real sobre os sujeitos que cursam e cursaram a disciplina de
História e Geografia de Petrópolis – HGPT é necessário equilibrar três pontos: a memória da cidade, a história e a educação
antirracista. A busca pelo equilíbrio desses três pontos é uma
forma de debater se os conteúdos que fazem parte de uma disciplina da educação da rede municipal de ensino: os que consideram ou os ignoram dados e documentos históricos sobre
a formação da cidade. Não se trata suplantar as contribuições
de demais imigrantes, mas de respeitar o princípio da formação histórica e populacional como um processo e não como o
que Clóvis Moura (1990) chamou de pensamento mágico, uma
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seleção de fatos encerrados em uma linha do tempo em que
são privilegiados os aspectos que ratificam a ideologia de embranquecimento impetrada desde os períodos da Colônia e do
Império. Cabe questionar qual o ideal de cidade. Se importa
mais a ideia de cidade pensada na sua relação com a educação
e usada como paradigma teórico para orientar e esboçar intervenções práticas do que a ideia da cidade em si (TRILLA, 1993).
É um pouco para isso que a história dos territórios serve:
pensar no que ensinar, porque é isso que movimenta a estrutura da sociedade. E tem mais: a cidadania passa pela contribuição dos povos formadores e existe algumas contribuições que
são mais valorizadas que outras, isso porque no ocidentalismo,
a ciência das coisas é retirada dando ciência somente para algumas e não para outras. É o meu trabalho, além de redefinir
essa formação geográfica e demográfica, pretende devolver conhecimentos roubados dos povos africanos.
Então, entendo que não há nada que impeça de tratar os
temas que se referem aos povos negros no Brasil de uma forma
que não cause constrangimento ao indivíduo negro, que desencadeie bullying, evasão escolar, impactos negativos na relação
entre indivíduos e que esse aluno seja responsabilizado sozinho
por aquilo que é responsabilidade/ causado por toda uma estrutura.
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